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Şener Levent

Açı
89 yıl önce, 1933’te Kıbrıs’taki
İngiliz valisi Reginald Edwards
Stubbs idi…
Biz Kıbrıslılar için bakın ne yazmış:
“Bu Kıbrıslılar köle ruhlu, hiçbiri
birbirine güvenmez, çünkü hepsi de
gombinacı”…
Geliş geçmiş diğer İngiliz valileri
ile komiserleri de buna benzer şeyler
yazmışlar…
Bazıları çok itaatkar ve uslu bulmuş
bizi…
Bazıları da çok çıkarcı ve bencil…
Biz öyle miyiz gerçekten?
Köle ruhlu muyuz?
***
Son olaydan sonra burada bir şeyden daha kesinlikle emin oldum…
“Müstahakımızdır” diyenler haklı…
Burada bir şey olmaz…
Rejim sahipleri istediklerini yaparlar…
Türkiye ne isterse yaparlar…
Karşılarında hiçbir ciddi direniş
yok çünkü…
Muhalif gibi görünenler de kızarsa
onlara kızar yalnız…
Türkiye’ye değil…
Burada herşeyin Türkiye tarafından
yapıldığını görmezlikten gelirler…
Türkiye’ye laf etmek tehlikelidir
çünkü…
Buradaki işbirlikçilerine ise atış
serbest…
Siyasi partilerimiz, sendikalarımız,
örgütlerimiz birkaçı dışında ölü…
Ya ölü, ya da kritik durumlarda
ölü taklidi yaparlar…
Kendilerini değil, başkasını sokan
yılana ses çıkarmazlar…
Sıranın kendilerine gelmeyeceğinden emindirler çünkü…
Ankara’da yargılanmamıza ve cezalandırılmamıza CTP’nin hiç ses

Sosyal Medya

çıkarmayışına şaştı bazıları…
Şaşılacak ne var ki?
Polis ve çevik kuvvet himayesinde
linç edilmemize ses çıkarmayanlar
şimdi buna mı ses çıkaracak?
CTP’nin Avrupa gazetesine karşı
tavrı Türkiye’de CHP’nin Kürtlere
karşı tavrını hatırlatıyor…
Tayyip Erdoğan gibi faşist bir diktatörü bile Kürt köylerini bombalarken
alkışlıyorlar…
Tıpkı Suriye’yi fethe çıkarken alkışladıkları gibi…
Meclisteki dokunulmazlıklar da
CHP sayesinde kaldırıldı ve Kürt
milletvekilleri Selahattin Demirtaş
ile birlikte tutuklanarak hapse atıldı…
Tayyip Erdoğan yatıp kalkıp
CHP’ye dua etsin…
En çok onun sayesinde ayakta duruyor…
Kıbrıs’ta da Türkiye CTP’nin sa-

yesinde kuzu postuna bürünmüş…
CTP Türkiye’ye kızanlara kızıyor…
Türkiye’ye laf edenlerin lafını ağzına tıkıyor…
Haklı bir meselede Türkiye ile çatışanların yanında durmuyor, Türkiye’nin yanında duruyor…
UBP’nin yaptığı işlerden Türkiye’yi
sorumlu tutanları da hiç hazmedemiyor…
Türkiye’de çatır çatır çiğnenen insan haklarından, siyasi tutuklulardan
hiç söz etmiyor…
Bir kere bile onların savunusunu
yaptığı görülmedi şimdiye kadar…
Tufan Erhürman bir hukukçu olduğu halde ne Osman Kavala, ne de
bizim Ankara’da yargılanmamız hakkında tek laf etmiyor…
Çok yazık…
Böyle bir ana muhalefet partisine
sahip olmak toplumumuz için büyük

bir talihsizlik…
CTP’ye oy verenler buradaki baskı
ve şiddet karşısında ne kadar yalnız
bırakıldığımızın farkında mı?
UBP bitiremedi bu toplumu ne yaptıysa…
CTP bitirdi…
Türkiye’de de tüm mukavemeti
CHP’nin bitirdiği gibi…
***
Benim için, “Neden öldürülmedi”
diye soran CTP’liler var…
Öldürülmemi mi istiyorlar?
Öldürülürsem mi inanacaklar bana?
O kadar mı ölü sevicidirler?
İngiliz vali Edward yüzde yüz haklı…
Köle ruhluyuz…
Önce Türkiye’nin kölesiyiz…
Sonra partinin…
Taşın altına saklanan karayılan gibi
korkağız…
Ve akrep gibi gizlice sokarız…
Çoğunluğun hep haklı olduğunu
düşünecek kadar aptalız…
Güçlüye karşı güçsüzün yanında
durmak gibi bir alışkanlığımız yok!
***
Bir haksızlığa tepki göstermemek
demek, o haksızlığı teşvik etmek demektir…
Bizi yok etmeye çalışanlar bizim
tepkisizliğimizden cesaret alıyorlar…
Tepkisizlik onlara “vur, daha vur”
demektir…
Zaten yıllar önce, yani en başta
iken yeterli tepkiyi gösterseydik,
daha sonra olanlar olmazdı…
Yanarım yanarım da Akıncı ile
boşa geçen beş yıllık zamana yanarım…
Kurtulmak için elimize fırsat geçince bile, köle ruhumuz kurtulmamıza izin vermedi…
O fırsatı bir daha yakalamak kolay
mı?

GAZETECİ ŞENER LEVENT’E HAPİS CEZASI: TANIMIYORUZ! (2)

Tacan Reynar
Öğlen saatlerinde
paylaşmış olduğum ve
gazeteci Şener Levent’in Recep Tayyip
Erdoğan’ın şikayeti
üzerine yargılandığı davada 1 yıl hapis cezası
aldığı yönünde yazdıklarım anladığım kadarıyla farklı algıların oluşmasına neden oldu.
Özellikle belirtmek isterim ki evet
medyanın gündemi elbette çok yoğun.
Aniden istifa ettirilenler, CB’nin karşı
açıklaması, gazeteciler arasındaki tatlı
atışmalar vs. Ada yarısı gündemi gayet
meşgulken şimdi kalkıp bir de böyle
bir haberi gündeme taşımak eminim
ki “zordur”. Biz yine de olması gereken
esas meselemiz hakkında ayrıntı verelim, belki ilgilenenler okur, bilgilenir.
Şener Levent’in yargılandığı davadaki
Mahkeme kararına bakıldığında mahkemenin “sanığa” 1 yıl hapis cezası
verdiği, ardından bunu iyi halden 10

KÖLE RUHLAR

aya düşürdüğü sonra da yine sosyal
ve ekonomik durumunu dikkate alarak
9.000 TL adli para cezasına (+5.100
TL dava masrafı) çevirdiği görülmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken hususun mahkemenin gıyapta verdiği bir
kararla tamamen KKTC’de yargılaması
yapılmış ve beraat edilen aynı mesele
ile ilgili tekrar yargılama yapmış olması;
cezanın nispetini 1 yıl hapis cezası
olarak belirlemesi ve ardından huzurunda “sanık” tarafından sunulan hiçbir
belge veya bilgi olmaksızın ekonomik
ve sosyal durumu dikkate alarak (?)
ceza indirimine gitmesidir.
Yine söylüyoruz, bir sanık aynı mesele ile ilgili iki kez yargılanamaz.
KKTC Mahkemesi’nin verdiği kararı
tanımayan TC Mahkemesi’nin kararını
biz de tanımıyoruz.
Tekrarlayalım:
Adaletsiz Mahkeme Hükmünü Tanımıyoruz !
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Adressiz yazılar
Faize Özdemirciler

(C)ESARETİN BEDELİ

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde beraatle
sonuçlanan ve ifade özgürlüğünün ibretlik
zaferi olarak kayıtlara geçen dava ile
ilgili bir karar da Ankara’dan geldi…
Lefkoşa’nın özgürlük dediğine, Ankara
hapislik dedi…
Ankara’daki Mahkeme Lefkoşa Kaza
Mahkemesi’nin verdiği beraat kararını
tekmeleyerek, Şener Levent’i mahkûm
etti…
Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin beraat
kararında referans AİHM
kararlarıydı, Ankara’daki
davada ise tıpkı Gezi davasında olduğu gibi referans
Erdoğan’ın kindarlığıydı…
Nitekim Gezi davasında
skandal karar okunduktan
sonra avukat Çiğdem Koç
“Bunu bir hukukçu olarak değerlendirmek
mümkün değil. Yıllardır avukatlık yapıyorum. Bir sürü karar duydum. Akıl alır
gibi değil” diyor ve şöyle devam ediyordu:
“Birileri haksızlığa hukuksuzluğa uğrarken görmezden gelenler hatta işine
geliyorsa alkış tutup sonra bu mahkemelerin verdiği kararlara güya isyan
edenler en az bu mahkemeler kadar arsız
ve ahlaksızdır. Bu ahlaksızlık yüzünden
bunları yaşıyoruz.”
Biz de burada benzer arsızlıkları ahlâksızlıkları ve ayarsızlıkları yaşıyoruz
ne yazık ki…
KKTC yargısı bundan sonra Türkiye’deki hukukçuların hukuki olarak değerlendiremedikleri kararları emsal kabul
edebilir veya etmeye zorlanabilir pekala,
bu kirli sessizlik böyle bir sonuç karşısında bozulacak gibi görünmüyor nasılsa…
Baksanıza Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin kararının Ankara’nın diktatörü tarafından tekmelenmesini meclisteki hukukçu vekiller dikkate değer bulmadılar
ve şimdiden 22 Ocak dilsizliğine gömüldüler…
Vekil dediğime bakmayın, onlar aslında
işgal rejiminin rehineleridirler…
Türkiye’de seçilmiş Kürt siyasetçiler
ve belediye başkanları rehine olarak cezaevlerinde tutulurken, Kıbrıslıtürk siyasetçiler de KKTC meclisinde rehine
olarak tutuluyorlar. Bir farkla: Kürtler
gibi zulümle değil, sahte devletin makamlarıyla ve ballı ödenekleriyle terbiye
ediliyorlar.
Azami ücretleri işgalciye itaatin ve
sınırlarını bilmenin bedelidir. Onlar bu
gönüllü esaretin bedelini azami maaş
olarak tahsil edip kendi ifadeleriyle “maskaralığa” devam ediyorlar, onlar susarak
ödenirken Şener Levent de yazarak konuşarak tabuları yıkarak ödüyor…
Aşkla başlayıp aşkla sürdürdüğü gazetecilik mesleği boyunca, iktidarların
yazılmasından rahatsız olduğu her şeyi
yazmanın, başkalarının söyleyemediklerini söyleme cesaretinin bedelini taciz
tehdit kurşun saldırı dava mahkeme hapislik olarak ödemek başkadır, esaretin
bedelini yüksek maaş olarak tahsil etmek
başkadır…
Ödemek başka ödenmek veya ödenekli
olmak başkadır…
Bu yüzden şaşılacak bir şey yoktur
22 Ocak saldırısının en meşhur dilsizlerinden birinin katıldığı televizyon
programında kendisine sorulan Şener
Levent'in Ankara'da 1 yıl hapislik cezasına
mahkûm edilmesi ile ilgili soruya “Böyle
bir kriz döneminde bunların konuşulmasını uygun bulmadığını” söylemesinde…
Türkiye’deki faşist diktatörlük kudurmuş vaziyette üstümüze üstümüze gelirken ne konuşur KKTC meclisindeki
muhalefet? Faşizmden başka her şeyi
konuşur. Ağzıyla kuş tutsa çözemeyeceği
ekonomik krizi konuşur mesela.
Farketmez sonuçta, nasılsa bir fark
kalmamıştır konuşması ile konuşmaması
arasında, konuştuklarıyla da susar, sustuklarıyla da…

Şener Levent’e destek...

YKP: ARTIK TALİMATLA
YÖNETİLMEK İSTEMİYORUZ
YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu Avrupa Gazetesi yazarı Şener Levent’in Türkiye’de mahkum olmasını değerlendirdi ve “Türk işgaline karşı çıktığı
için ne sömürge mahkemelerinde ne de sömürgecinin kendi mahkemelerinde yargılanmasını kabul etmiyoruz” dedi. Açıklama
şöyle:
Türk sömürgeciliği Kıbrıs’ın kuzeyinde
Türk işgaline karşı mücadele veren Kıbrıslı
Türk aydınlara karşı yürüttüğü sistematik
saldırıları yoğunlaştırarak ileri bir noktaya
taşımıştır. Avrupa Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni gazeteci Şener Levent ilk önce
sömürge mahkemelerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla yargılanmış, burada
beraat ettikten sonra Ankara’da da aynı mesele ile ilgili hakkında dava açılmıştır. TC
mahkemelerinde gazeteci Şener Levent önce
1 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş sonra
bu ceza 10 aya indirilmiş ve daha sonra da
9 bin TL para cezasına çevrilmiştir.
TC devleti, istirdat projesi kapsamında
Kıbrıs’ın kuzeyini kendi topraklarına katmak
için siyasal, ekonomik ve kültürel anlamda
kuzeydeki toplumsal yapının formunu bozarak yeni bir toplum inşaa etmek için neredeyse 50 yıldır sömürge politikalarını bizlere dayatmaktadır. TC devleti buradaki işbirlikçileriyle birlikte bu amaca ulaşmak
için her türlü yolu meşru görmektedir. TC
devletinin sömürge politikalarına karşı çıkan
Kıbrıslı Türk aydınları ilk önce kuzeydeki
mahkemelerde yargılatmış sonra onların
Türkiye’ye girişini yasaklatmış şimdi ise
Türkiye’deki mahkemelerinde yargılatıp
hapse mahkum etmeye başlamıştır. Bundan
sonraki süreç Kıbrıslı Türk aydınların işgal
topraklarından alınıp Türkiye’deki zindanlara
atılmasıdır.
CTP, HP, TDP ve DP hükümetinin İçişleri
Bakanı olan şu an HP Milletvekili Ayşegül
Baybars, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile güvenlik başlığı altında Şubat 2019
yılında bir protokol imzaladı. Bu protokolün
içeriğinin derhal Kıbrıslı Türklerle paylaşılmasını istiyoruz. Bu protokolün içinde

mahkûmiyet alan muhaliflerin Türkiye’ye
iadesi var mıdır yok mudur? İşbirlikçi
UBP’nin bu protokolü bir an önce iptal etmesini istiyoruz.
Yeni Kıbrıs Partisi olarak Avrupa gazetesine 2000’lerin başından bu yana Türk derin
devleti tarafından yapılan bombalamaları,
kurşunlamaları, haciz işlemlerini, yargılamaları ve yazarlarının zindanlara atılmasını
kınıyor ve şiddetle reddediyoruz. Gazeteci
Şener Levent’in Türk işgaline karşı çıktığı
için ne sömürge mahkemelerinde ne de sömürgecinin kendi mahkemelerinde yargılanmasını kabul etmiyoruz. Yeni Kıbrıs
Partisi Türkiye’nin kuzeyde uyguladığı politikalara 33 yıldır karşı çıkmakta bu yolda
direnişi örmeye çalışmaktadır. YKP, başta
Avrupa gazetesi ve gazeteci Şener Levent
olmak üzere bu ülkenin özgürleşmesi için
mücadele veren bütün Kıbrıslı Türk aydınlarla dayanışmaktadır. Ülkemizdeki demokratik kitle örgütleri olmak üzere halkımızın
tümünü Şener Levent hakkında alınan bu
karara en sert şekilde tepki vermeye çağırıyoruz.
Bu memleket ve bu ülkenin aydınlık yüzleri bizimdir. Türkiye’nin hem ülkemize
hem de insanlarımıza yaptığı bu zulüm
kabul edilemez. Bu zulme karşı, insanca
yaşamak için birlikte yeni bir siyasal hat
üzerinde birleşmekten başka çaremiz yoktur.
Artık talimatla yönetilmek istemiyoruz. Bu
memleket bizimdir biz yöneteceğiz!

Mine Atlı Paris'te ifade özgürlüğünü gündem taşıdı...

“Gazetecilerimiz hedef gösteriliyor"
Pariste bir toplantıya katılmak üzere aldığı
davet ile Paris'e giden Mine Atlı orada
yaptığı temaslarda Şener Levent'in Ankara'da
yargılanmasını da gündeme getirdi. Mine
Atlı sosyal medyada yaptığı paylaşımda
bu konuda şöyle dedi:
"Reporters Sans Frontieres (Sınır Tanımaya Gazeteciler Örgütü) Genel Yayın Yönetmeni ve sözcüsü Pauline Ades- Mevel
ile Kıbrıs'ın Kuzeyinde daralan ifade özgürlüğü iklimini, Pinar Barut ve Şener Levent gibi kıymetli gazetecilerimizin hedef

gösterildiğini, yöneticilerin bunu teşvik ettiklerini konuştuk. Türkiye'deki yargı'nın
Levent ve Kavala davalarında hukukun üstünlüğü kuramından uzaklaştığını ve Kıbrıslı
Türkler için yargı bağımsızlığının hiç bu
kadar önemli olmadığını konuştuk.
TDP hükümet programına ifade özgürlüğünü ilgilendiren tüm yasaların düzenlenmesini ve bu konuda farkındalığın artması
için STÖ'lere kaynak aktarımını koyacaktır.
İfade Özgürlüğü vazgeçilmez bir haktır."

Alaşya’dan notlar
Canan Sümer

ÇEMBERİN
DIŞINDAKİLER
İÇİNDEKİLERİ
ANLAYAMAZLAR

-Napan?
-Napayım…
-Napacan…
Sadece üç sözcük…
Neyi anlatır bu selamlaşma?
Çaresizliğimizi…
Umursamazlığımızı…
Ya da kabullenişimizi mi?
Kışın bir sobanın başında, yazın ise
serin bir bahçede kırk yıldır konuşup durduğumuz şeyleri konuşuyoruz halâ...
İçinde sıkıştığımız çemberden nasıl çıkarız diye kafa yoruyoruz…
Oysa ne demiş şair:
“Ya dışındasındır çemberin
Ya da içinde yer alacaksın”
***
Bir yanı deniz, bir yanı dağ bir cennette
mutlu olmalı insan değil mi?
Ama o mutluluğu da çaldılar bizden…
Oysa bu adada yaşayan yabancılar ne
kadar mutlu burada olmaktan…
Rus komşularım da geldi işte havalar
ısınınca…
On yıldır her yaz başı ailece, çoluk
çocuk gelip havalar serinlemeye başlayınca
gidiyorlar…
Artık Kıbrıs’a yerleşmeye karar vermişler…
Birbirimize bahçe duvarından yemek,
pasta verip biraz sohbet ediyoruz arada…
Kıbrıs’a olan hayranlıklarını ve sevgilerini
anlatıyorlar her defasında…
Rusya’daki yaşamanın zorluklarından
bahsediyorlar…
***
“Türkiye’de yaşamak her geçen gün
daha da zorlaşıyor, artık nefes alamıyoruz” diye şikâyet eden Türkiyeli bir
dostum davar…
Kıbrıs’a sık sık gelip gidiyor…
-Kıbrıs ne kadar bozulsa da Türkiye
gibi değil, diyor…
Ve yaşadığı şehri, İstanbul’u anlatıyor
bana…
“İstanbul artık bir Ortadoğu şehri
gibi…
Ne eski sokaklar ne de mekânlar
var…
İstanbul’un simgesi Taksim Meydanında şöyle bir dolaş…
Bir Arap şehrinde gibi hissedersin…
Duvarlarda Arapça ilanlar…
Dükkânlarda Arapça yazılar…
Sokaktaki dilenciler…
Zenginler…
Seyyar satıcılar hep Arap…”
İstanbul için söylediklerinde haklıydı…
Ama aynı duyguları ben de doğup büyüdüğüm Lefkoşa için hissediyordum…
Ne kadar anlatsam da beni anlamayacağını biliyordum ama…
Kıbrıs’a bir yabancının gözleriyle bakıyor
çünkü o…
Ne kaybettiğimiz özgürlüğün…
Ne de son nefesine kadar eski Kıbrıs
hayaliyle yaşayanların bir anlamı var onun
için…
En büyük hayalini gerçekleştiremeden
göçüp giden…
Doğduğu yere gömülmesine bile izin
verilmeyen Spiro’yu…
Ve bir ömrü barış ve çözüm hayaliyle
geçirenleri anlamazdı…
Anlayamazdı…
Ne köklerini salmıştı bu topraklara…
Ne de yapraklarını yeşertmişti güneşinde…
İkiye bölünen bir şehrin meyhanelerinde,
tavernalarında buluşup dostlarla…
Hiç efkârlanmamış, kederlenmemişti
Türkçe Rumca şarkılarla…
Onunla oturup konuştuğumuz balkonda
bunlar geçti işte aklımdan…
O,dağlardaki bayrağa kayıtsızca bakıyordu…
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Susuyorsunuz... Susuyorsunuz... Susuyorsunuz
Üzerinize Tayyıp toprağı mı serpildi be?
Korkunun ecele faydası yok bilmiyorsunuz
Bıçak kemiğe dayanmadı delip geçti be

KALAY-KALAYCI

HÜKÜMETİN DE MUHALEFETİN DE
İŞİ GÜCÜ MASKARALIK

Hükümet ortakları YDP ile DP Çevre Bakanlığı'nda kritik bir toplantı
gerçekleştirecekler diye haber çıktı önce. Sonra kritik bir toplantı gerçekleştirildi
diye haber çıktı. Toplantının ardından YDP Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan
Arıklı, "3 siyasi parti arasında bir sorun yok” dedi. Boşbakan ve UBP Genel
Başkanı Faiz Sucuoğlu da katıldı toplantıya. Toplantının ardından yaptığı
açıklamada "Sadece sohbet ettik" dedi. Kritik toplantı yaparlar, sonra da sadece
sohbet ederler. İşiniz gücünüz maskaralık. Size maskara diyen muhalifleriniz de
başka maskaralıklarla iştigal ediyor bu arada…

Ali Osman

Sessizliğin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

TEPESİ ÜSTÜNE
ÇAKILDI...

Ne kadar doğru, ne kadar yanlış demeyeceğim, çünkü yakında beşyüzlük banknotların
piyasaya sürüleceği söyleniyor siyaset kulislerinde.
Bu TL'nin değer kaybetmesi demektir.
Yani yerlerde sürünen TL yakında ayak altında paspas olacak anlamındadır.
Tayyip Erdoğan iktidara getirildiğinde TL
milyonluktu...
YTL ile durumları biraz düzeltti ancak o
kadar...
Dünya beşten büyüktür kompleksine kapıldıktan sonra sadece Türk Lirası kullananların
kafası darmaduman oldu...
IMF son açıklamasındaTürkiye’nin ilk yirmiden çıktığını ve 2023’te son 22’de yer alacağını açıkladı.
Erdoğan 2003-2004 yılında iktidara geldiğinde herşeye rağmen Türkiye dünyanın en
büyük 17’nci ekonomisine sahipti...
Ben söylemiyorum bunları...
Ekonomistler söylüyor...
On yıl içerisinde işler iyi gider gidi oldu,
daha güzel bir ekonomi beklenirken bir anda
dibe vuruldu...
Erdoğan 2012 genel seçimlerinden sonra
iyiye giden masaya tekmeyi vurdu...
Ve gerçek niyetini ortaya çıkardı...
Cumhuriyet rejimini tasfiye ederek kafasındaki ortadoğululuk düşüncesini hayata geçirmeye çalıştı...
Herkese rest çekti!
Komşularıyla barış değil de kavgayı öne
çıkardı...
Kardeşim dediklerine düşman old...
İçte tek adam rejimini dayattı ve akraba,
yandaş olarak Türkiye’nin üzerine çöküldü...
Hayalini gerçekleştirmeye çalıştı...
Osmanlı’yı okuyanlar inceleyenler tarih kitaplarına biraz bakanlar Osmanlı’nın 19. yüzyıldaki çöküşünün benzerini görebilirler...
Memleket satıldı...
Her taraftan borç almaya çalışılıyor...
Halk parasını ne kadar saklamaya çalışırsa
çalşsın yani birikimlerini, onları da ellerinden
alacak ve indirimli faiz dediği mesele ile de
kendine bağlı müteahhitlerine, para babalarına
bunları verdirecek...
Ekonomide belirsizlik had safhada, ezilen
halkın yapacağı çok şey var ama onlar da
sinmiş durumda şimdilik...
Düşünün iç ve dış borçları olan Türkiye’nin
dışa ödemek zorunda olduğu borç faizlerinin
miktarı iç borçlarının miktarını aştı...
Toprakları satılan, ekonomisi biten Türkiye...
Parasının pul kadar değeri kalmayan bu
Türkiye bizim de işgalcimiz olduğuı için biz
bundan katmerli olarak etkilenmekteyiz...
Bir hükümet oluşumlarına bakın.
Rezalet, maskaralık garagözlük...
Ve bunların dayandıkları güç de Tayyip Erdoğan...
Tayyip kolutktan kalkamayacak kadar suçludur...
Buradakiler de ondan fazla suçludurlar.
Gidecek ama...
Bunlar o zaman nereye gidecekler, ben
merak ediyorum, yoksa gelene mi biat edip
zevahiri kurtaracaklar?
Türkiye çakıldı be baylar hem de tepesi üstüne...
Kurtulmaya bakın!

ANKARA HACI SUNAT'I
BUNLARA YEDİRİR Mİ?

Orkun: Mart ayı faturaları tekrar
hesaplanıyor, çalışmalar sürüyor
Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz gün
onayladığı, Mart ayı elektrik faturalarında kilowatt başı ödenecek miktarda
indirim yapılmasına ilişkin kararına
yönelik çalışmalar sürüyor.
Konuya ilişkin BRT’ye açıklama
yapan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Meftun Orkun, ResmiGazete’de
yayımlanan Yasa Gücünde Kararname’nin dün kuruma ulaştığını ve yönetim kurulunun toplanarak bu konuda
çalışmalara başladığını belirtti.
Orkun, Mart ayı faturalarının, Bakanlar Kurulu kararına istinaden tekrar
hesaplanacağını vurgulayarak, bu süreçte faturayı ödeyenlere iade yapılacağını, ödemeyenlerin ise kararname
sonucu oluşacak fark ve indirimi hesaplarında göreceklerini ve bunun ekstrelerde de görüleceğini belirtti.
Orkun, çalışmaların gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söy-

ledi.
Mart 2022 Devresi Tüketimleri Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye
göre, Mart 2022 devresine ait faturalarda devre tutarının belirlenen indirimli
birim
fiyattan
hesaplanması
gerekiyor.Buna göre konut tarifelerinde
sadeceMart ayında 0,98 TL olan 0250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250500 KWS 1,70 TL; 2,95 olan 500 –
750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000
KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000
KWS ve üzeri için 3,30 TL olarak uygulanacak. Turizm tarifelerinde de
yine sadece Mart ayı için, otel olarak
kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan
tarife 1,70 TL ve Casinolu otellerde
ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak
uygulanacak.
Öte yandan Mayıs ayında yeniden
elektrikte çoklu tarifeye geçilmesi için
çalışmalar sürüyor.

Gürcan Erdoğan 1 ay süreyle
zorunlu izne çıkarıldı
Özgür Gazete
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıbtek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan,
Yönetim Kurulu kararıyla 1 ay zorunlu
izne çıkarıldı, Erdoğan’ın yokluğunda
yerine Dalman Aydın bakacak
Amcaoğlu’nu sakinleştirme
operasyonu mu?
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu,
hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle
Ağır Ceza’da yargılanan Kıb-tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın görevden alınmasını istemiş ancak Kıbtek Yönetim Kurulu anlaşılamayan
bir tavırla Amcaoğlu’na karşı Erdoğan’ı görevden almamıştı.
Erdoğan, yaşanan gelişmeler üzerine bugün Kıb-tek Yönetim Kurulu

kararıyla 1 ay izne çıkarıldı, yerine
bakması için de Dalman Aydın görevlendirildi.
Bu gelişmenin, Amcaoğlu’nun talebi üzerine Erdoğan’nın görevden
alındığı haberleri sonrası, Yönetim
Kurulu Başkanı Meftun Orkun‘un
“Yetki bizde, Erdoğan görevinin başında” açıklamasıyla gerilen ortamın
yumuşaması amaçlı olduğu belirtiliyor.
Erdoğan’ın kurumdaki “ek mesai
yolsuzluğu” davasının Ağır Ceza’daki
duruşması ise 9 Mayıs’ta görülecek.
Bu arada Mors Ltd’in yargılanmaya
başladığı “ürün ve evrak sahteleme”
davasının Sayıştay raporlarında Dalman Aydın’ın da adının geçtiği biliniyor.

Ah Ahmet'im ah...
Yaptığın ciğeri yapacak biri sanırım çıkmadı
senden sonra!
Huzur içinde uyu, sırrını da beraberinde
alıp gittin...
Bir de ne demiştin?
"Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi."
Ciğerin kadar meşhur oldu o da...
Şimdilerde herkes her seçimde söylüyor
bunu.
Ama senin ağzından dökülüşü bir başkaydı
bu sözlerin.
Mucidi sendin çünkü.
Kim senden daha güzel, daha doğru söyleyebilirdi ki?!
***
Beklediği onayı alan Sucuoğlu, "yeni" kabinesini açıkladı!
"Yeni" diyorlar bu hükümete!
Neresi yeni?
Tıpkısının aynısı!
Bir bakan değişti sadece.
Gerisi hep yerli yerinde!
Senin dediğinden...
Fasulyanın yahnisi gitti geldi aynisi!
***
Ne yani, bütün mesele, bütün kavga, Sunat
Atun'u hükümet dışında bırakmak mıydı?
Yorgan gitti, kavga bitti mi?!
Dikkat ederseniz, burada koltuklara oturtulanların, en tepesindekinden en altta oturanlara
kadar Ankara'da mutlaka bir "dayı"sı vardır!
Bu "Dayı" bazan çok etkili bir mevkide
olur, bazan daha aşağılarda!
Orada bir "Dayı" tarafından sahiplenildin
mi, daha kolay yürürsün "Gurvalı" yollarda!
O "Dayı" her zaman sığınabileceğin bir
"Ohdocuktur" senin için!
Tatar'ı örnek alın...
En tepedeki adamı, Tayyıp'ı "Dayı" bilmiş
kendine!
O günden beri küçük dağları kendi yarattı
sanıyor!
***
Hacı Sunat Atun...
KKTC'nin tek hacı bakanıydı o.
Artık değil!
Ankara'nın, Faiz Sucuoğlu'nun "Ya ben ya
o" restini gördüğünü ve bu resti kabul edip
hacı Sunat'ı kabine dışında bıraktığını düşünmüyorsunuz herhalde!
İyi bakın bakalım, Tayyıp'da o göz var mı?
Hele de isminin önünde hacılık olan bir
bakanı Sucuoğlu'nun bir restine kurban edecek
göz var mı?
Sucuoğlu bugün partisi içindeki desteği
biraz kaybedecek olsa, siz o zaman görün Ankara'nın şahlanışını!
Bu şahlanışla rüzgârın nasıl yön değiştireceğini!
Ankara'nın Sucuoğlu ile yıldızı barışmadı,
uyuşmadı hiçbir zaman.
Tayyıp'ın Sucuoğlu'nun yaptığı gafları unutacağını ve bağışlayacağını da hiç düşünmüyorum.
Faiz beyin başbakanlıktaki ömrü, eşref saati
gelinceye kadardır, çok büyük bir olasılıkla.
O eşref saat elbette ya kendi gelecek, ya da
bir şekilde getirilecek!
Hacı Sunat'ı bu kadar kolay yedireceklerini
aklım almıyor!
Faiz'in ve hacının gaylesi seni mi tuttu derseniz... İşte o imkânsız.
Aklımın kenarından bile geçmez.

29 Nisan 2022 Cuma_Layout 1 28.04.2022 23:34 Page 5

5

29 Nisan 2022 Cuma

Onuncu köy
‘22 OCAK’ GERÇEĞİN
PUSULASIDIR!

BRÜKSEL HAVASI

Şener İzmen
1 gün önceki sosyal medyadaki sayfasından:
"Türkiye'de insan hakları ihlallerine
son verilene kadar, Avrupa Parlamentosundaki mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim."...
Niyazi Kızılyürek ( Kıbrıslı Türklerin
Avrupa Parlamentosu'ndaki tek üyesi)
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Şener
Levent ile ilgili herhangi bir şey söylediğini duymadık...

Lila Hayri
CTP gençlik kolu üyesi bir kızla tanıştım
dün.
22 Ocak 2018’de çakalların Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıyı kınadığı için ikaz
edilmiş parti yönetimi tarafından.
Dinlemediği için ihraç kararı verilmeden
kendisi istifa etmiş…
CTP’de hala otlayan ve mangalda kül bırakmayanlara duyurulur.
Tebrikler genç kızımız.
Otlayanlar siz zarar veriyorsunuz bu Ada'ya.
Ha UBP'ler ha siz!
Cumhuriyetçi Türk Partisi UBP’den öndesin!
Adın da daha bir gösterişli…
Sevsinler sizi…
Bizi yıllarca aldattınız…

EURO’YA
GEÇELİMCİLERİN ŞOVU

Selma Eylem
Dört yıl önce, Euro’ya ya da stabil
para birimine geçilmesi gerektiğini savunurken sendikalar, makamına çağırıp
el kol sallayarak niye geçilemeyeceğini
ısrarla anlatmaya çalışan ve hatta bu
talebi ütopik bulan, varsa geçme formülünü önermemizi talep edenler, bugün
Euro’ya veya stabil para birimine geçmemiz gerektiğini demeçlerinde, beyanatlarında savunuyorlar ya midem
kaldırmıyor yaptıkları popülist söylemleri ve şovları gerçekten. Ve bir kez
daha hatırlatıyor bana o ünlü sözü ‘ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’…

"HATTA AKRABASI
OLAN..."

Bulut Unvan
"Kendi yurttaşı, hatta akrabası olan bir
gazeteciyi şikayet eden ve susturulmasını
talep eden Cumhurbaşkanı kime neler yapmaz
diyeceğim ama görüyorsunuz zaten nelerin
yapıldığını, nelerin yaşandığını." -Rasıh
Reşat.
-"Hatta akrabası olan..."
Abi artık başlayım nepotizminize! Adam
bu mağduriyette bile "daha akrabasıyım da"
der. Deli misiniz, zoli misiniz, insan bir
yazdığını okur be? Bu nasıl bir kibriyagiliktir,
nasıl bir ayıbı normalleştirmişliktir. Bari akrabasına yapmasaydı dedi adam cidden..
Ben etliye sütlüye dokunmayarak bu yapıya
örtülü destek veren insanların bu sistem
onları bile mağdur edecek kadar daralınca
rahatsız olmasında hiçbir endişe edilecek
yan, dayanışma gerektiren unsur falan görmem, kusura bakmayın. Bu yapıyı ayakta
tutan bu ufak ufak anomalilerin toplamıdır,
sihirli bir formül değil.
Bu, Tatar'ın karısı işten atınca erdemli ve
muhalif olmak aklına gelen ve herkesi kendinden erdemsiz sayıp ders veren 'yazar' var
bir tane o da, kendi gazetesinde diktatörlük
estiren bir demokrasi havarisi var o, bunları
normalleştiren kalabalıklar yığınlar.
Biraz da sizin kafanıza yıkılsın bu sistem
iyidir. Belki bir gün "ılımlılık ve ölçülülük"
sandığınız şeyin duruşsuzluk ve anlamsızlık
olduğuyla yüzleşir, özeleştiri yaparsınız en
azından.

KKTC GERÇEĞİ!

Filiz Uzun
Bu haberi okuduğum zaman anlamakta
güçlük çektim önce. Bir daha okudum. Kadın
istismar ediliyor. Doğuştan sağır ve dilsiz
olduğundan bağıramıyor, yardım isteyemiyor.
Ve ona suç işleyeni durduruyor. Suç işlemiş
oluyor. 67 yaşında 9 yıl hapis cezası alıyor.
Kendini koruduğu için. Alkollü araç kullanıp
başkalarının canını alanlardan bile fazla.
Engelli vatandaşını koruyamayan bir devletiz.
Yazık hem de çok yazık. Kadın işaret dili
bilmiyor. Onu sadece ailesi anlıyor. Ne yapacak cezaevinde? Nasıl anlatacak derdini?
Kadın örgütleri, engelli dernekleri ve hepimiz
bir şeyler yapmalıyız. Çünkü her gün utanacağımız şeyler çoğalıyor bu ülkede.

ANKARA İKİNCİ VATANI

Yüksel Ekenoğlu
Hade Tufan! Çık Yüce Kürsü’ye ve sor
Sucu'ya ve de ki:
-‘‘TC bundan böyle Kıbrıs ve AB vatandaşı
bir Kıbrıslı Türkü Ankara Mahkemelerinde
gıyaben yargılama hakkına sahip olacak
mı?’’
Bakalım ne diyecek…

ANKARA’DA DAVA, LEFKOŞA’DA HÜKÜMETÇİLİK OYUNU
Hasan Ulaş Altıok
Totaliter rejim Şener Levent’i yargılamış ve suçlu bulmuş. Üstelik kendi
ülkesinde yargılanıp suçsuz bulunmasına
rağmen. Boşuna masraf, boşuna zaman
kaybı. Sizlerin diktatörlüğe ve diktatöre
kulluk etmeye, Şener Levent’in ise
onuruyla ve özgürce yazmaya ve konuşmaya devam edeceğini bizler biliyoruz. Aynen çok sayıda onurlu gazetecimizin ve aydınımızın da yapacağı
gibi. Bize sürekli olarak sizin ne olduğunuzu ve bizlerin kim olduğumuzu
kanıtlamanıza gerek yok.
***
Eminim çoğunuz daha önce duydunuz, okudunuz ama bir de ben paylaşmak istedim. Çok anlamlı bence.
“Nemrut azgınlığının önünde bir
engel olarak gördüğü Hazreti İbrahim’i

(ki üç semavi dinin ortak atası ve peygamberidir) ateşe atarak cezalandırmak
ister. Meydanın ortasına dev bir ateş
yaktırır.
Ateşi gören canlıların tümü etrafa
kaçışır. Ancak bir karınca müstesna.
Ağzında bir damla su ile bir karınca
devasa ateşe doğru telaşla koşturur.
Onu gören bir başka karınca “Nereye
böyle telaşla” diye sorar. Karınca “Duymadın mı Hazreti İbrahim’i ateşe atacakmış Nemrut” deyince. Diğer karınca
alaycı bir ifadeyle, “Ateşi görmedin
herhalde. Kocaman bir ateş. Kaçmaktan
başka çare yok. Ağzındaki bu bir damla
su ile mi o ateşi söndüreceksin” der.
Bizim karınca, “Hiç olmazsa tarafımız
belli olsun” diye karşılık verir.”
***
CTP Hükümet Programı görüşmele-

rini boykot edecekmiş. CTP’nin bu kararı “UBP’nin Hükümet Programı’nın
geçmesini CTP sağladı” anlamına mı
gelecek yani?
Size bir sır vereyim mi? Bu ülkede
ve bu kafalarla bir gün herkes “boykotçu” olacak. Sandıktan, Saray’dan
ve Meclis’ten ne çıktığını, çıkartıldığını
gördük!
***
Bir “devlet” düşünün ki kendi vatandaşlarının sözde iyiliği ve refahı
için imzaladığını söylediği uluslararası
protokolü kendi vatandaşlarına açıklayamıyor! Korkuyor! Hepimiz çok iyi
biliyoruz ki bu “çok gizli” protokol
irademizin koltuk uğruna satıldığının
resmî belgesidir. Korkmayın, Kıbrıslı
Türkler’den korkulmaz, ama utanın.
Utanabilirseniz!

"ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR"
Hasan Çötok
Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet, ki bu eski jargonla idam cezasıdır,
ve arkadaşlarının 15-20 yıl arasında
hapis cezası ile yargılanmasını yaşadık.
Halen devam eden Selahattin Demirtaş
davası, Barış ve Akademisyen ve KHK
davaları ve daha onbinlercesini sayabileceğimiz usulsüz ve bizim anlayışımıza
göre hukuk dışı yargılanmalar.
Peki ne bekliyoruz veya bekliyorduk?
"Adalet Mülkün Temelidir" diye yazan
bir mahkeme salonundan ve hukuk sisteminden beklentimiz ne olabilir?
En azından bir küçük yollu burjuva
demokratik yargılama olsun düşüncesi
mi?
Olmaz, olamaz, çünkü burjuva demokrasisi bile ancak ve ancak mücadele
ile kazanılır. Bunu bize tarih burjuvazinin
nasıl mücadele ederek kazandığın 1819 asırlarda İngiltere, Fransa ve Almanya
gibi ülkelerde öğretti.

Peki, Türkiye'de ne oldu?
Devletin, yani ‘Adalet Mülkün Temelidir’ cümlesinde bulunan "Temelin"
yazdığı yasalar çerçevesinde - ki bu ülkenin ilk anayasası İsviçre Anayasası
tercümesi ve ilk ceza yasaları da, faşist
Mussolini ceza yasalarının tercümesidir
- reformlar yapmaya çalışmaktayız.
Hani burjuva demokratik mücadele?
"Ehhhh, abi sende çok şey istiyorsun
yani" cevabı kulağımda yankılanmakta.
Kaldı ki, benim kişisel düşüncemin
"Liberte, egalite, fraternite" temeline
dayanan burjuva demokratik sistemin
Türkiye ve Rusya dahil tüm Doğu ülkelerinde geçerli olamayacağına inancım
kesindir. Kısacası Doğu kendi devlet
ve hukuk sistemini kendi öz kaynaklarından geliştirmek zorundadır ve bu sistem Batı'nın sistemine uymak mecburiyetinde değildir.
Olayı fazlaca dağıtmadan dün yargı-

lanan Osman Kavala ve ekibi, "Adalet
Mülkün Temelidir" sisteminin "Temeline" oturmak isteyen AKP ve Tayyip
Erdoğan ekibiyle, tüm uyarılara rağmen
2001-2010 arasında birbirlerini çok destekli çalıştılar ve süreç içinde bu "Temel"
yani Devlet Tayyip Erdoğan ekibini baz
aldığı için, muhalif oldular ve Gezi direnişi ile birbirine düşman oldular.
Özetle olay budur.
Osman Kavala ve arkadaşlarının istedikleri "Temel" içinde burjuva demokratik reform gerçekleşmedi ve mücadelesiz de gerçekleşemezdi de.
Ve sonuç ortada.
Haaaa, Osman Kavala ve ekibi gerçekleştirselerdi ne olacaktı?
İşçi ve emekçi kitleler için pek bir
şey fark etmeyecekti.
Onun için mücadeleye "Adalet Mülkün
Temelidir" kelimelerini indirerek yerine
"Adalet işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin
temelindedir" devam...
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Şair gözüyle
Tüge DAĞAŞAN

Sağa yaklaşıyorum olmuyor,
sola yaklaşıyorum olmuyor, öyle
kocaman bir çukur ki ne yana
kaysam içine düşüyorum. Hepimiz içine düşüyoruz kazılan bu
çukurun.
Arabaların lastikleri, hayatların
tekerleri, ayakların terlikleri zarar
görüyor. Ne yürüyebiliyor ne de
koşabiliyoruz.
Ama sorsanız süslü ana yollarımız var. Ara yolların ne halde
olduğunun ne önemi var ki. Kırık
olsun çukur olsun dökülsün döksün parçalasın tüm lastikleri.
Yaşasın bize yol yapanlar!
***
Türkiye’den su gelmiş bölgelerine. Tarih aklında değil. Hatırlamıyor olsa da ekliyor 2017
yılı sonrası köyümüze su verilince
sevindik diye. Artık su kesilmeyecek.
Zaten elektrik sürekli kesiliyor
bari suyumuz tam olsun değil
mi? 1 yıla yakın Şehitler köyleri
diye bilinen Atlılar, Sandallar ve
Muratağa köylerine her gün düzenli olarak su verildi. Ta ki Yeniboğaziçi Belediyesi köylere
gelen su hattına müdahale edene
kadar.
2018 yılı seçimlerinden başlayıp bugüne kadar seçim yatırımı
olsun diye, Yıldırım köyü ile Şehitler köylerinin su deposunun
arasında kalan su boru hattından
-seçim yatırımı olsun diye- mandıralara ve bahçelere su bağla-

ŞAŞAALI SU?

nınca yaklaşık dört yıldır Nisan
ayından Ekim ayı sonuna kadar
Muratağa Atlılar Sandallar köylerinin su deposuna su gelmediğinden dolayı köylere su gitmiyor,
verilemiyor.
Bazı şehit aileleri ve köy sakinleri 1974’te bile böyle susuz
kalmadık diyor. Şaşaalı törenler,
alt yapısız yerlerin gençliğe arsa
diye dağıtılması, cüzi müzi para
istenmesi vs bunlar insanlara bir
şey ifade etmiyor.
Vatan millet Sakarya nutukları
atanları ve milliyetçilik üzerinden
siyaset yapanları, mangalda kül
bırakmayanları bir zahmet bu su
sorununu çözmeye davet ediyor
köy halkı. Ki yaşasın bize su verenler demeye devam edebilsinler.
***
Sus oluyor son günlerde usumuz. Susuz kalıyor yeşeremiyoruz. Yeşeren her bir dalı kırıyor
kıllı elleri, sonra da sizin hatanız
diyor. Bir sorunu içselleştirmek,
sahiplenmek çoğunun umurunda
olmazken çoğunun da umurunda
oluyor. Sana ne boş ver diyorlar,
desinler.
Diyecekler tabi, umurlarında
değil ki dünya, bir ellerinde cımbız bir ellerinde ayna ama aynaya
bakıyorlar mı?
Hayır. Kendileri ile bile yüzleşemeyen yüzsüz insanların size
baktığı zaman size kazandıracağı
hiçbir olumlu, güzel duygu ola-

EMO: “GÜNGÖR’LE İLGİLİ
İHALE İPTAL EDİLMELİ…”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Güngör
Katı Atık Depolama Tesisinin
Özelleştirilmesi ihalesinin şartnamesinde
hata, çelişki ve muğlak nokta olduğunu
savundu.
Elektrik Mühendisleri Odası, yarın saat
10.00’da ihale için teklif açılacağını
belirterek, başta Başbakan Faiz Sucuoğlu,
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu olmak üzere
UBP-DP-YDP hükümetini ihaleyi iptal
etmeye, ilgili paydaşlardan teknik görüş ve
izinleri aldıktan sonra yeniden ihaleye
çıkmaya çağırdı.
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Elektrik
Mühendisleri Odası (EMO) Enerji Komitesi
ile EMO Yönetim Kurulu’nun teknik
detaylara da yer verdiği açıklamasında
şunlar savunuldu:
“Güngör Katı Atık Depolama Tesisinin
Özelleştirilmesi İhalesi kapsamında
hazırlanan şartnamelerin yangından mal
kaçırırcasına alelacele ve özensiz bir
biçimde hazırlanmış, birçok noktasında
hatalar, çelişkiler ve muğlaklıklar
içermektedir. Ayrıca mevcut kapasitede
üretim yapılabilmesi için ülkemize çöp
ithalatının yolunu açacağı da görülmektedir.

EKONOMİK ÖRGÜTLER
PLATFORMU: “GÜNGÖR’DEKİ
İHALEYLE İLGİLİ ŞARTLAR
YENİDEN DÜZENLENMELİ,
İHALEYE TEKRARDAN ÇIKILMALI”

Ekonomik Örgütler Platformu, Güngör’deki
“Atık Transfer İstasyonu Kurulumu ve
Atıkların Taşınması” ihalesiyle ilgili şartların
fırsat eşitliği ve yerli yatırımcıyı koruma
kaydıyla yeniden düzenlenmesini ve ihaleye
tekrardan çıkılmasını talep etti.
İhalenin şeffaf ve adaletli olmasını isteyen
Ekonomik Örgütler Platformu’nun yazılı
açıklamasında şunlar kaydedildi:
“Bazı alanlarda şartnamelerde istenen
koşullar, KKTC firmalarının dışlanmasına
neden olmaktadır. KKTC firmalarının bazı
alanlarda yurtdışından firmalarla iş birliği
yapması durumunda hakim hisseder olması
da engellenmektedir. İhale şartnamesinde
bazı bilgiler eksiktir ve fırsat eşitliğini
engellemektedir. İhale açılış tarihi ile teklif
tarihi arasındaki süre azdır ve soru işaretleri
yaratmaktadır.

maz.
Onlar sadece kendileri için varlar. Kendi yüzlerinden bile habersizler, yüzsüz olduklarından
habersizler.
***
Masa başı otururken göz göze
geldik onunla, gelip oturdu yanıma başladı anlatmaya.
Daha önce görmedim, adı ne
kimdir necidir bilmiyorum. Anlattıkça anlattı bir merhaba ardından. Sonra tüm olumsuzluğunu masada bırakıp uzaklaştı.
Masa daha önce hiç bu kadar
ağır olmamıştı.
Ben arkasından bakarken sadece şaşakalmıştım. Her hayat
zordu, her insan bir hayattı. Her
zorluk insan içindi. Her insan
hayatın zorluğunda direniyordu.
***
Hiç tanımadığınız ve iyi tanıdığınız kişiler, ansızın gelir size
yaşamlarını gizler. Yolda giderken
sizi durdurur, bir yerlerde otururken yanınıza sokulur ve anlatır.
Bunları da yaz, yaz köşende der.
Millet yazlık köşeler ararken
kendine, sen oturur köşende yazarsın. Sonra korku salgını gelir
yayılır. Yazdığını görenler yazma
der.
Yazma artık.
Tamam yazmam.
Kimse yazmasın konuşmasın
sussun artık. Gelip şaşaalı törenlerle bizi sünnet etsinler.

2022 STELİOS ÖDÜLLERİ DAĞITILDI
“2022 Stelios İki Toplumlu
Ticari İş Birliği Ödülleri”
kapsamında 10 Kıbrıslı Türk
ve 10 Kıbrıslı Rum olmak
üzere toplam 10 iki toplumlu
takıma ödülleri bugün takdim edildi.
Stelios Hayırsever Vakfı’ndan yapılan açıklamaya
göre, 10.000 Euro’luk nakit
para ödülleri, Stelios HajiIoannou tarafından verildi.
Bu yıl 58 takım olmak
üzere toplam 116 katılımcının başvuruda bulunduğu
ödüllerde, toplam 200,000
Euro’luk nakit ödül verildi.
Zoom’da çevrimiçi olarak
gerçekleştirilen ödül töreninde, Stelios Haji-Ioannou,
kazanan 10 takımı ve katılımcıları tebrik etti.
Ödül törenine, medya temsilcileri ve ödüllere başvuruda bulunan kişiler katıldı.
Ödülleri kazanan takımlar
şu şekilde:
“Alexandros Philippides
– Hasan Siber, Andreas An-

dreou - Emre Serdar, Charalambos Leonidou – Hasan
Ekingen, Christos Marangos
– Mine Yücel, Elena Christou – Kadir Yorgancıoğlu,
Ioannis Papadikos – Hüseyin
Yavuzkurt, Kyriakos Platrites – Cafer Potinci, Panagiotis Nicolaou – Barış Mustafa Toprakçı, Steven Stavrou – Burak Doluay, Yioula
Papakyriakou – Mariam
Gökçebağ.”
Bu yıl 12’ncisi düzenlenen
ödüllerde, 2009’dan bugüne
bu yıl da dahil olmak üzere
katılımcılara
toplam
3.990.000 Euro takdim edildi.
Stelios Hayırsever Vakfı,
Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı
Türk girişimciler arasında
ada çapında ticari iş birliğini
teşvik etmek ve gelecek vaat
eden girişimlere büyümeleri
için ihtiyaç duydukları finansman desteğini sağlamak
için 2009 yılında Stelios
Ödülleri’ni kurdu.

DEĞİRMENLİK BÖLGESİNDE 3 SAATLİK
ELEKTRİK KESİNTİSİ…
Değirmenlik bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 3 saatlik kesinti olacak. Kıbrıs Türk
Elektrik Kurumu’ndan verilen

bilgiye göre, 09:00 ile yaklaşık
12:00 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve
Su Motorları, Alevkayası, Yayla
Tepe ve Levent Taşocakları’na
elektrik verilemeyecek.

GÜNLÜK
‘‘HALK ADAMI’’ NASIL
OLUNMAZ?

Dış Basın Birliği’nden Tatar’ın şikayeti üzerine istifa ettirildiğini
söyleyen Rasıh Reşat, Kıbrıs Postası’ndaki köşesinde şöyle
yazdı: Halbuki bir hafıza olsa, KKTC Mahkemelerinin verdiği,
‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
başına işenmesini resmeden karikatürün ifade özgürlüğüdür,
hakaret değildir’ kararına ben tepki göstermiş ve bunu söyleyenlerin
photoshop ile Erdoğan’ın fotoğrafını oradan çıkarıp kendi fotoğraflarını yerleştirmeleri ve sosyal medyada paylaşmaları
halinde ancak inandırıcı olabileceklerini ifade ettiğim hatırlanır,
bu operasyonun bana sökmeyeceğini birileri söylerdi. Arşivler
yalan söylemez. Bir bakmak yeterli olurdu’’… Yani Avrupa-Afrika’nın beraat ettiği, Kıbrıs Türk yargısının tarihi bir ifade özgürlüğü kararına imza attığı karara karşı çıktığını hatırlatarak
göze girmeye çalışıyor Rasıh Reşat! 28/04/22 tarihli (dün) yayınlanan yazısında Tatar’ın ‘‘halk adamı’’ olarak geldiğini ama
‘‘halkına düşman’’ olarak gideceğini söyledi… Ankara’nın müdahaleleriyle, Beyaz Ev toplantılarıyla, Elçiliğin seçim karargahı
olmasıyla, TC’nin tehditleriyle, AKP’nin reklamcıları ve kurmaylarıyla otelde yapılan gizli toplantılarla, AKP’li ve MHP’li
vekillerin köy köy dolaşarak yürüttükleri kampanyalarla nasıl
‘‘halk adamı’’ olunursa, hangi ‘‘halk’’ın adamı olunursa… ‘‘Ankara’nın adamı olmaktan gurur duyuyorum’’ diyen Tatar’a ‘‘halk
adamı olarak gelmişti’’ diyor Reşat!.. BM gözetimindeki ilk görüşmelerinde, Anastasiadis’in karşısına geçip “Müzakerelerde
bütün yetki TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndadır” dedi
Tatar… Halk adamıymış… Breh… Breh… Breh…
PROTOKOL
Tufan Erhürman, “Türkiye
ile imzalanan protokol hala
elimize geçmedi” dedi.
Napacan ama, itiraz
edecen?
*
COME ON ERS
Tatar Londra’ya gidiyor.
Türk Toplumu Futbol
Federasyonu tarafından
düzenlenecek 1.
Cumhurbaşkanlığı Kupası
futbol karşılaşmasını
izleyecek ve başarılı takıma
ödülünü verecek. Come on
Ers…
*
KÜLLİYEN
CTP’li Salahi Şahiner
“Türkiye’den para geleceği
külliyen yalandır” dedi. Para
geleceği külliyen yalan
olabilir ama Külliye
gerçek…
*
OSDO YİRO
UBP’li Özdemir Berova ve
CTP’li Armağan Candan
Avrupa Konseyi
Parlamenter Asamblesi
(AKPA) Genel Kurul
toplantısına katılıyor. Osdo
yiro Avrupalarda. Hayat size
güzel!
*
YOK HÜKMÜNDE
Tayyip Erdoğan, Osman
Kavala'yla ilgili, "Bu adam
Gezi olaylarının
koordinatörüydü. Yargımız
onunla ilgili kararını verdi ve
bu karar malum çevreleri,
ciddi manada rahatsız etti.
Kusura bakmasınlar, bu
ülkede yargı var” dedi.
Kusura bakma reis, senin
mahkemelerinden çıkan
kararlar bizim için yok
hükmündedir…

“Tırnak”...
"Kaliteli diye tarif edebileceğim
gazete ve dergi okumanın
olumsuz tarafı, sayfalarında
okunacak ilginç yazılar
bulunması ve bunları okumanın
kitap okumaya ayrılabilecek
zamanı azaltmasıdır. Olumlu
tarafı ise güvenilir haberler
dışında her zaman ilgi sahama
giren birkaç yazı bulunmasıdır.
Bunlara ihtiyacım var, çünkü
fikirler fikirlerden doğar. Köşe
yazarı olarak en korktuğum şey
sıkıcı olmak, kendimi
tekrarlamaktır, ki galiba ikisinin
de sınırını aşmaya başladım.
Bu kadar çok okumamın nedeni
başkalarının konularını çalıp bu
süreci yavaşlatmaktır."
Metin MÜNİR
(Diyalog)
"Gizli bir şey yok diyorlar
başka bir şey demiyorlar…
Ama gelin görün ki
açıklamıyorlar!
Haliyle Ankara’da imzalanan
protokol daha da esrarengiz
hale geliyor…
Biz beklerdik ki dün Bakanlar
Kurulu kararları açıklanırken
protokol maddeleri de
açıklansın!
Boşuna beklemişiz…
Artık eminiz ki bu kadar gizli
saklı yapıldığına göre
maddeler arasında Kıbrıs
Türk toplumunun asla kabul
etmeyeceği konular da var!"
Levent ÖZADAM
(Kıbrıs Postası)

Günün Kahramanı
Tufan Erhürman
Sezar’ın hakkı Sezar’a…
En istikrarlı siyasetçi
Tufan’dır! 22 Ocak 2018
linçinden beridir tek
kelime etmedi linç
hakkında. Serdar
Denktaş “Bizim
kültürümüzde taş ve
sopaya yer yok“ dedi, ama
Tufan’ın ağzından tek kelime
çıkmadı… Meclis damına çıktılar tek
kelam etmedi. Serdar ‘ben bunca senedir
meclisteyim dama nasıl çıkılır bilmem’ dedi… Ankara’da
Şener Levent mahkum oldu, Tufan ‘ekonomik kriz
zamanı böyle şeyler konuşulmaz’ dedi… Bizi öldürseler
gene konuşmayacak; helal olsun böyle hukukçuya!
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29 Nisan 2022 Cuma
dünya kazan devrim kepçe
Aziz ŞAH
İşgalcinin en yüksek baremden memuru
olsanız bile sıra size de gelecek!
Kıbrıs’ın kapılarını Türkiye’ye açan
‘Başbuğ’ Denktaş’a bile sıra gelmiş…
Denktaş yeri geldi TC Elçisi’ni bile
jurnalledi Türkiye’ye, sizse kalkmış bugün
‘‘Tatar Kıbrıslı gazetecileri Ankara’ya
jurnalliyor’’ diye şikayet ediyorsunuz.
İşgal rejiminin memurlarına kadar düşmüşse şu jurnallenme işi,
hiçbir özelliği kalmadı demektir. Sonunda absürt bir
tiyatro oyununun son sahnesi
gibi jurnalci kendi kendini
jurnalleyip gösteriyi bitirecek!
Ne demişti Serdar Denktaş?
-“Vazgeçelim birbirimizi Ankara’ya jurnallemekten…”
***
22 Ocak’ta Erdoğan’ın talimatıyla taşlarla linç edildik… Gazetede kırılmadık
cam kalmadı. Camları toplarken elim kesildi, kanıyor, umursamadım… Saçları
saman sarısı bir kadın geldi yanıma,
“eliniz kanıyor” dedi, “boş ver” dedim,
ama o elime pansuman yaptı…
Tam o sırada Başaran Düzgün yazısını
yazıyordu: “En kritik dönemlerde, en
virajlı dönemeçlerde ilgiyi kendi üzerine
çekecek kadar uzmanlaşmıştır…”
Linç talimatını vereni, organize edeni
ve linççileri değil; linç edilenleri suçluyordu!
Hızını alamadı, 7 gün sonra bir yazı
daha yazdı: “Cürmü kadar yer kaplayan
Afrika’nın bu kadar üst düzeyde muhataplığa konu etmek tam da Şener Levent’in
arzu ettiği bir şeydi.”
“Muhataplık” diyor Başaran Düzgün
Erdoğan’ın gazetemizin yerle bir edilmesi
için verdiği talimata!
Taşlarla muhatap olduk…
Bir gazete linç ediliyor Kıbrıs’ta, Türkiye’den verilen bir talimatla. Linç edilen
gazeteyi suçluyorlar!
Diyorum ki, Kıbrıslı Türk ahalisi ‘toplum’ falan değildir; ortak değerleri ve
inançları yoktur. Kıskançlık, kin, çekememezlik, dedikodu ile toplum olunmaz!

SÖMÜRGECİNİN
GÖZÜNDEKİ KIYMETİNİZ

Mustafa Billur

YA SEV YA TERK ET!

22 Ocak 2018 linçinden bir ay sonra
Düzgün’ün Havadis gazetesinin tarikatlarla
ilgili bir haberinden dolayı, bu defa da
Havadis’i Cübbeli Ahmet’e jurnallemişler!
Cübbeli Ahmet hedef göstermek için
‘‘Kıbrıs’ın Sözcü gazetesi’’ diye parmak
salladı. Çok şükür ki talimat ‘merkez’den
gönderilmediği için Havadis çalışanları
linç edilmedi tarikatçılar tarafından.
***
22 Ocak linçinden tam bir sene sonra
Kıbrıslılara en çok hakaret eden sömürgecilerden TC Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu geldi. Barış isteyen Kıbrıslı
yurtseverlere ‘‘Gaflet ve ihanet içerisindeki
tipler’’ diyen bir işgalci…
25 Ocak 2019’da kendi seçtiği üç gazeteciyle danışıklı dövüş bir mülakat gerçekleştirdi TC Elçilik binasında, BRT’de
canlı yayınlandı.
Çavuşoğlu’nun federal çözümün ölümünü ilan ettiği ilk günlerdi. Mustafa
Akıncı’ya verip veriştiriyordu, Kıbrıs’a
açacakları yeni imam hatipten bahsediyor
ve Türkiye düşmanlarına haddini bildiriyordu. Karşısında da Hasan Kahvecioğlu,
Hasan Erçakıca ve Rasıh Reşat oturuyordu.
Hiç unutmam şu diyaloğu:
-‘Türkiye düşmanları’, dedi Çavuşoğlu…
-‘Genelleme yapmayalım, azınlıktır onlar’ dedi Kahvecioğlu…
***

Sonra, Erdoğan karikatüründen dolayı
TC Elçiliği ‘Kıbrıs Türk halkı adına’ gazetemizden şikayetçi oldu. Kıbrıs’ta Türkçe yazan ahaliye mahkemede tarihi bir
ifade özgürlüğü kararı-zaferi daha kazandırdı bu gazete! İçtihat olduğu takdirde
ifade özgürlüğü tarihimizin köşe taşı olacak…
İşte, Çavuşoğlu’nun seçtiği üç gazeteciden biri olan Rasıh Reşat da mahkemenin AİHM kararları doğrultusunda aldığı bu ifade özgürlüğü kararından hiç
memnun olmadı. Şimdi, Tatar’ın şikayetiyle Dış Basın Birliği başkanlığından
istifa ettirilmiş!
İstifasından sonra yazdığı yazıda hatırlatıyor: Erdoğan karikatürü davasında
beraat kararına karşı çıktım diyor Reşat.
Şöyle diyor Tatar’a: ‘‘Kendi akrabası olan
bir gazeteciyi şikayet eden ve susturulmasını talep eden Cumhurbaşkanı’’…
Akrabalık ilişkilerine kadar düşmüş
konu!
‘Dış Basın Birliği’ TC Devleti’nin Kıbrıs’taki örtülü kurumlarından biridir. Devletlû bir yapı olmasaydı Ledra Palace
geçiş noktasında bir kapısı güneye bir
kapısı kuzeye açılan lüks bir binası olmazdı.
Almaları gereken dersi almamak için
direniyorlar: Herkese sıra geliyor işte!
Denktaş’ı oturttuğu koltuktan indirmiş
Ankara…
Sizi mi indirmeyecek?

Elcil: Gençlerimizin geleceğini karartacak
olan bu dayatmayı asla kabul etmeyeceğiz
Özgür gazete
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
(KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil,
“Öğretmenler Sınav Tüzüğü”nün Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin
Tatar ve UBP-DP-YDP Hükümeti tarafından değiştirilmek istendiğini belirterek
eleştirdi
Elcil: Yıllarca Kamu
Hizmeti Komisyonu’nu partizanca
kullanan UBP zihniyeti yeniden
hortladı
Yazılı açıklama yapan Elcil, 2005 yılından beri objektif, şeffaf, hesap verebilen
ve başarı ile sürdürülen kamuya giriş sürecinde, partizanlığa kapı açan mülakat
uygulaması ile siyasi atama olan Kamu
Hizmeti Komisyonu’na yetki vermek istendiğini belirtti.
“Yıllarca Kamu Hizmeti Komisyonu’nu
partizanca kullanan UBP zihniyeti yeniden
hortladı” diyen Elcil, kapalı kapılar ardında
alınan partizanca kararlarla kamuyu UBP
çiftliği haline getirenlerin, siyasi görüşleri
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yüzünden kamudan dışlanıp ülkesini terk
etmek zorunda kalan binlerce gencin yaşadığı dramı unuttuklarını düşünüyorlarsa
yanıldıklarını vurguladı.
Elcil, “Gençlerimizin geleceğini karar-

tacak olan bu dayatmayı asla kabul etmediğimizi vurgular, işleyen bir sisteme
partizanlık sokmaya çalışanlara gereken
cevabı vereceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.

Seçenekleriniz bunlar. Yazdık, hatırlatıyoruz...
Türkiye ve Türkler (kardeşleriniz
diyorsunuz ya, onlar işte) Kuzey'i tamamıyla ele geçirdiğinde yapabileceğiniz 3 şey kalacak:
1- Kabul edeceksiniz. Onlara benzeyeceksiniz. Eski Kıbrıs'ı, eski Kıbrıslıyı, geçmişinizi, çocukluğunuzu,
dilinizi, kültürünüzü,
dininizi, aile yapınızı
değiştireceksiniz. İçten
içe öleceksiniz ama gömülmeyeceksiniz. Sadece çürüyeceksiniz yaşarken. The living dead!
2- Akın, akın Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne geçeceksiniz ve Rum'a
yama olmamak için (güya) verdiğinizi
söylediğiniz bu mücadele sonunda
Rum'a yama olacaksınız. Orada sıfırdan
başlayacaksınız. Ama değersiz, kötü
bir yama olacaksınız. O da becerebilirseniz. Beceremeyen telef olacak.
3- Dünya'ya dağılacaksınız. Göç
edeceksiniz. Sıfırdan başlayacaksınız.
O da becerebilirseniz. Beceremeyen
telef olacak.
Seçim sizin (!) Demokrasi bu değil
mi (! ) Madem ki yerleşikler sizdendir,
onların da elleri nasırlı, onlar da artık
Kıbrıs Türk halkının ayrılmaz bir parçası oldular diyorsunuz...
Ya sev ya terk et!
***
Kıbrıslı Türk yoktur, Kıbrıs'ta Türk
vardır diyorlar.
Siz bizden bağımsız olamazsınız,
orası bizim toprağımız diyorlar.
Sizin kimliğiniz de, kültürünüz de,
diliniz de, dini yapınız da önemsizdir,
değersizdir, bizimkini alıp aynen kullanacaksınız diyorlar.
Sizin nüfusunuz da yetersiz, biz göndeririz ki orada kök salalım diyorlar.
Kıbrıs'ta Türk ne derse o olur, gerisi
teferruattır, aksi ses çıkaranı satın
alırız, satılık olmayana da haddini gösteririz diyorlar.
Sus olacaksınız, ses çıkarmayacaksınız, biat edeceksiniz diyorlar.
Sizin yediğiniz yemeği, içtiğiniz
suyu biz veriyoruz, zaten biz gelip
sizi kurtarmasaydık siz zaten şimdi
yoktunuz diyorlar.
Kısacası,
Onurlu bir toplumun kabul etmesinin
mümkün olmaması gereken ne varsa,
hepsini söylüyorlar, hepsini üzerimizde
uyguluyorlar.
Biz ne yapıyoruz peki?
Bir kısmımız kendisinden bekleneni
yapıyor ve biat ediyor ve bundan
büyük zevk alıyor.
Bir kısmımız kendisinden bekleneni
yapıp biat ediyor, ama bunu yaparken
içten içe homurdanıyor.
Bir kısmımız kendisinden bekleneni
yapıp biat ediyor, ama bunu yaparken
bunu şiddetle kınıyor.
Bir kısmımız kendisinden bekleneni
yapıp biat etmiyormuş gibi yapıp, gerçekten biat etmeyenleri jurnalliyor.
Çok az bir kısmımız da biat etmeyeceğim diyor ve bedelini yaşarken
ödüyor.
Hangi gruptansınız hiç önemli değil.
Hepimiz biat etmeyeceğiz, bedelini
ödemeye hazırız demedikçe, hepimiz
kaybetmeye devam edeceğiz.
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HASPOLAT VE
DEĞİRMENLİK
CİVARINDAKİ BAZI
BÖLGELERE ELEKTRİK
VERİLEMEYECEK

Haspolat ve Değirmenlik civarındaki bazı
bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından
yapılan yazılı açıklamaya göre, Haspolat
Arıtma Tesisleri Civarı, Levent Kesimhane
ve civarı, Levent Kesimhane ile
Değirmenlik Çemberi arasında kalan
bölge, Değirmenlik Çemberi ile
Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol
üzerindeki bölge, Paksüt, Levent Yem
Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri
ve Civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir
bölümü Haspolat Et Kombinası Tesisleri
ve civarı, Başpınar Un Fabrikası, Ercan
Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil
Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan
Havaalanı Şantiye Bölgesi ve Kırklar’ın bir
bölümü, Airkam Ltd, Hurdacılar Bölgesi ve
civarındaki su kuyuları bölgesine 9:0014:00 saatleri arasında elektrik enerjisi
verilemeyecek.
Kesinti orta gerilim şebekesinde yapılacak
bakım onarım çalışmasından
kaynaklanacak.

LTB İLE KUZEY KIBRIS
TURKCELL İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜ İMZALADI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kuzey
Kıbrıs Turkcell arasında işbirliği protokolü
imzalandı.
LTB’den verilen bilgiye göre, protokol
kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in
katkılarıyla Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne bir
bilgisayar odası kazandırılıyor. Bilgisayar
dersleri, robotik kodlama kurslarının ve
yeni dijital çağın gereksinimlerine uygun
teknolojik eğitimlerin yapılacağı odada
kullanacakları bilgisayar ve yazıcıların
teminini sağlayan protokole, LTB Başkanı
Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs
Turkcell Genel Müdürü Murat
Küçüközdemir imza koydu.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa
Çocuk Merkezi’nde çocukların, günümüz
şartlarında eğitim almaları ile dijital
dönüşümü hem deneyip hem de
uygulamalarının önemine vurgu yaptı.

Sosyal Medya
Sergen Bahçeci
Bugün malum 24 Nisan,
Annan Planı referandumunun
yıl dönümü. Kıbrıslı Türklerin
tarih serüveninde çok önemli
bir olayın sene-i devriyesi...
Geçen hafta şans eseri Kofi
Annan'ın biyografisini kütüphanede bir masanın üzerinde atılı bir şekilde dururken
gördüm: kitabın adı 'Interventions A Life in War and
Peace'. Vaktim vardı, karıştırıp
bizim adam Kıbrıs hakkında
ne söylemiş bir göreyim dedim.
Çabucak kitabın içindekiler
bölümüne göz attım. Ana bölümler Afrikadaki çeşitli hadiseler, Kosova ve Bosna savaşları, İsrail-Filistin meselesi
ve başka konular hakkındaydı.
Kıbrıs hakkında hiçbir bölüm
yoktu! Hışımla sayfaları kitabın en arkasında dizin bölümüne çevirdim... Ne
'Cyprus' vardı ne alakalı başka
bir kelime.
Hemen koşup bilgisayarımı
açıp kitabın korsan bir elektronik versiyonunu indirdim
(Kofi Annan'a bir da para verecek değildim). Ellerim titreyerek Ctrl ve F tuşlarına
basıp arama kısmına 'Cyprus'
yazdım. Sadece 4 sonuç çıkmıştı ve bunlar 3 tanesi laf arasındaki
atıflardan ibaretti. En elle tutulur satırlarda Annan 29 Mart 2004'te Sudan
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HÜKÜMETİN GÜVENOYLAMASI YARIN
27’NCİ HÜKÜMETİN
GÜVENOYLAMASI 30 NİSAN
CUMARTESİ YAPILACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu,
Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat
Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi
(YDP) koalisyon hükümetinin hükümet
programını görüşmek üzerine toplandı.
Zorlu Töre Başkanlığında saat 10.35’te
toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel
Kurulu’na Ana Muhalefet Cumhuriyetçi
Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi
(HP) milletvekilleri katılmadı.
Hükümet programı üzerine konuşma
isteminde bulunulmaması üzerine, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,
Genel Kurul’un bugünkü oturumunun
tamamlandığını söyledi.
KKTC’nin 27’nci hükümetine ait
program üzerine görüşmelerin tamamlanması ardından 30 Nisan cumartesi
saat 10.00’da güven oylaması yapılacak.
TATAR SUCUOĞLU
HÜKÜMETİNİN İSTİFASINI 20
NİSAN’DA KABUL ETMİŞTİ
Sucuoğlu ilk olarak 5 Kasım 2021’de
UBP-DP hükümetini ve 21 Şubat

2022’de ise UBP-DP-YDP Hükümetini
kurmuştu. 21 Şubat’ta kurulan ve 20
Nisan’da istifasının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilmesiyle
sona eren 59 günlük UBP-DP-YDP hükümeti, KKTC’nin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanı 22 Nisan’da Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini vermiş, Sucuoğlu ise yeni kabineyi 25 Nisan’da önce Cumhurbaşkanına ardından
da Meclis’e sunmuştu. Aynı gün olağanüstü şekilde toplanan Genel Kurulda
UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar
Kurulu listesi ve hükümet programı
okunmuştu.
Koalisyon hükümeti, 50 sandalyeli
Cumhuriyet Meclisi’nin 29 sandalyesine
sahip. UBP – DP – YDP Hükümeti,
KKTC’nin 15’inci başbakanı ünvanına
sahip olan ve ilk başbakanlık görevini
5 Kasım 2021’de kurulan UBP – DP
hükümetinde üstlenen UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu
başkanlığında kurulan üçüncü hükümet
oldu. UBP – DP – YDP Hükümeti kabinesinde, Başbakanlık dahil 9 bakanlık
UBP’de, 1 bakanlık DP’de, 1 bakanlık
ise YDP’de bulunuyor.

KARPAZ’DAKİ BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
Karpaz bölgesinde bugün yaklaşık 6
saat elektrik kesintisi olacak.
Elektrik şebekesindeki bakım-onarım
çalışması nedeniyle bugün saat 10.00 ile
16.00 saatleri arasında Marina ve Dipkarpaz köyünün büyük bölümüne, Dipkarpaz’a, Zaferburnu’na, Dipkarpaz köyüyle Zaferburnu arasında kalan tesislere,

Dipkarpaz köyü ağıllar bölgesine, Sipahi’nin küçük bölümüne, Tanyel, Zeytinlik
ve Döveç sitelerine elektrik verilemeyecek. Elektriğin çalışmanın seyrine göre
belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış
gibi davranması istendi.

ANNAN PLANI REFERANDUMU

ile alakalı bir kriz büyürken nasıl Kıbrıs
konusundan dolayı İsviçre'de bir otelde
takılıp kaldığından şikayet ediyordu... İs-

viçre'deki Kıbrıs görüşmelerini
aceleden bir sonuca bağlayıp
Omar Al-Bashirle görüşmesi
gerektiğini falan yazıyordu.
Yıkıldım! 'Çok ayıp ettin be
abi' diye sesli şekilde sitem ettim. Nasıl olurda çocukluk ve
ilk gençlik yıllarımda adını en
çok duyduğum insanlardan biri
lütfedip de Kıbrıs hakkında bir
iki paragraf bile yazmamıştı:
'insan nasıl böyle mühim bir
çözüm sürecinin arka planı
hakkında bir itirafta bile bulunmaz, nasıl gelecek nesillere
Kıbrıs hakkında bir iki tüyo
bile vermez, hiç değilsa iki üç
paragraf lafazanlık olarak bile
olsa yer ayırmaz' diye kendi
kendime Kofi Annan'a hayıflandım.
Daha sonra öfkem ve sitemim
yatıştı. İnsanlık halidir, rahmetlinin o kadar mesele arasında
aklına gelmemiştir herhâlde
dedim. Ve tam o an artık yetişkin bir insan olduğumu fark
ettim. Çocukluğum sona ermişti... Annan'a karşı olan hayranlığımın tek taraflı olduğunu
fark ettim ve bunu kabullenme
kararı aldım. Kofi Annan her
ne kadar Kıbrıs'ı konuşmaya
değer görmese de benim için
Pikaçu gibi, Matrix 1'deki Ajan
Smith gibi, Shrek'teki eşşek gibi bir çocukluk kahramanı olmaya devam edecek.

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

BİZ YAZMAKTAN
USANDIK...

Evet biz her gün yazmaktan usandık,
ama Ankara'cı Tufan Erhürman konuşmaktan bıkmadı.
Hukukçu olduğunu söylüyor, kitaplar
yazdığını söylüyor, öğrenciler yetiştirdiğini
söylüyor, ama Ankara'da yargılanan Şener
Levent için tek kelime etmiyor.
Lefkoşa'da yargılanan Şener Levent kolaj davasında
suçsuz bulundu .
Bu yargılamadan tatmin
olamayanlar bir dava da
Türkiye'de açtılar, açılan
dava sonucunda gazeteci
Şener Levent 1 yıl hapse
mahkum oluyor, bir davada
yargılanan ve suçsuz bulunan bir kişi tekrardan yargılanamaz diyen hukukçularımız
var, ama gelin görün ki hukuk profesörü
Tufan Erhürman'dan yine ses çıkmıyor.
Zorla değil ya, Türkiye veya Türkiye'deki
yöneticiler için konuşmamaya yeminli,
konuşturana aşkolsun!
Avrupa gazetesi kuponlarla, hediyeler
vermekle uğraşmaz, biliyoruz, ama sanırım
artık bir ödül yarışması yaptırmalı, ne için
mi?
Söyleyim Tufan'ı Türkiye veya Türkiye'deki yöneticiler hakkında konuşturana,
hatta tek kelime bile söyletene ödül vermeli!
Tufan bırakmış hukuğu mukuğu, ille de
Sucuoğlu'na söyletecek, Türkiye sözde
hükümetin bozulmasına, tekrar kurulmasına
müdahale etti mi, yoksa etmedi mi?
Dün Sim TV'de yine bu merakı için konuştu, UBP'liler sokakta vatandaşlarla konuşurken, ''Ne yapalım Türkiye öyle istedi''
diye dedikodu yapıyorlarmış, herkesin bildiğini niye çıkıp sözde meclis kürsüsünden
niye Sucuoğlu söylemiyormuş!
Muhalefetim, halkçıyım, solcuyum, sol
değerlerle büyüdüm diye övünen Tufan
bey, toplum liderliği seçimlerinde Türkiye'nin müdahalesi yok dedi ya, bu defa
ise müdahale var dese herkes onun yalanlarının açığa çıktığını anlayacak, aklısıra
bu sefer de müdahale yok sözünü Sucuoğlu'na söyletecek, hem de Sucuoğlu'nun
kendisi gibi bunu söyleyemeyeceğini adı
gibi bildiği halde!
Softa şaşırtması yapıp, hem toplum liderliğinde, hem de hükümet değişikliklerinde Türkiye'nin müdahaleleri yok denilecek, geçen defa Tufan bey, yutarsa da
bu defa Sucuoğlu bey!
Bugün internette gördüm, sevgili dost
Yüksel Ekenoğlu'nun bir önerisi var hukukçu Tufan beye, sizlere de aktarayım.
Tufan bey çok meraklı ya, Sucuoğlu'nu
konuşturmaya... Bu sefer de kendi mesleği,
yani herzaman övündüğü hukukçuluğu ile
ilgili bir soru sorsun ''Türkiye'nin Kıbrıs
Cumhuriyeti ve AB vatandaşı Şener Levent'i ülkesinde kolaj davasıyla ilgili yargılanıp suçsuz bulunduğu halde, tekrardan
Ankara'da yargılamaya hakkı var mı yok
mu?''
Bu konu pek ilgisini çekmemiş anlaşılan,
ama sokaktaki insanların ne konuştuğuna
çok değer veriyorsa, müdahale var mı,
yok mu sorusuna ilaveten bu soruyu da
sorsun, hem de tam kendi mesleği ile ilgili!
Ne Tufan sorabilir, ne de Sucuoğlu cevap
verebilir, maskaralık değil, garagözlüğün
tam ortasındayız!
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Tünel
BİZİM DUVAR

Posta... Posta... Posta...
ALINTI

ARŞİV

HAYAT KISA
TAYYİP UZUN

KISACA...
KEL ÖPTÜRME
‘‘Tatar’a artık Cumhurbaşkanı da
demiyorum… Halk adamı olmak, halkı
anlayabilmektir, sıkıntıyı anlayabilmektir
ve bu sıkıntıya çözüm üretebilmektir…
Saçsız başını öptürtmek hiç değildir”
dedi Serdar Denktaş… Bugün Tatar’ın
cumhurbaşkanı olmadığını fark eden,
yarın da KKTC’nin bir cumhuriyet
olmadığını fark eder! Serdar bile ‘Tatar
cumhurbaşkanı değil’ derken CTP ona
cumhurbaşkanı diyor.

Bizim Mandra
Tayyıp Erdoğan'ın Ankara'da
Şener Levent, aleyhine
açtığı davada Levent'in 1 yıl
hapislik cezasına
çarptırılmasına karşı Kuzey
Kıbrıs inanılması çok güç bir
sessizliğe bürünürken, olayı
şiddetle kınayan güney
Kıbrıs'tan ise Şener Levent'e
desteğin çığ gibi büyüdüğü
gözlemlenir. Kuzeydeki
sessizlik, "O da yapmasaydı"
yalakalık ve teslimiyetini
hatırlatırken, sokaktaki adam
"Üzerinize Tayyıp toprağı mı
serpildi be?!" diye imalı imalı
söylenir.

DİP NOT
Osman Kavala'nın
ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına çarptırılmasına
Avrupa Konseyi tepki
gösterdi. Konsey, Kavala'nın
"bir an önce" serbest
bırakılmasını istedi.

“Bu rezalet karardan sonra Türkiye çok
daha beter bir kâbusun içine sürüklenecek.”
Ben gazeteciliğe başladığımda 12 Eylül
arifesiydi. 42 yıl oldu. Çok şey gördüm. 12
Eylül yargılamaları, insan hakları ihlalleri…
Ama gazetecilik hayatımda böyle bir hukuk
kepazeliğiyle hiç karşılaşmamıştım. Bu kadar
anormal şey olamaz.
Bu Gezi’yle başlayan 17-25 ile süren ve 7
Haziran sonrası başlayan dehşetle yeşertilen
ve 15 Temmuz Karar ortada. Bu sürecin
adını da koyalım. Faşizmin derinliklerine
daha doğrusu yükseltilerine doğru götürme
süreci. Bu münferit bir dava değil. Bütün
bunlar bir silsile halinde karşımızda diziliyor
ve maalesef bunun bir bütünlük arz ettiğini
görememe hali var Türkiye içerisinde.
Sürekli bir hayal perdesi içinde bakılıyor.
Bir takım şeyler yumuşar zannediliyor. Oysa
tam tersi. Özellikle son birkaç aydır iktidara
hakim olan çoklu yapı iktidardan gitmemek
için nasıl farklı boyutlarda mühendislik
sergiler diye gözlemliyorduk.
Bunlar peş peşe başladı. Üç dört yerde
bombalar patlamaya başladı. Derken fitili
ateşlenmiş bir Suriyeli mülteci konusu gündeme getirildi ve herkes kuyruğuna takıldı.
Seküler kesim veya diğer tüm kesimler…
Hepsi bu vagonlara atladı. Giderek bu bir
nefret söylemine dönüştü ve kaygılıyım.
Ciddi bir biçimde provokasyonlarla, pogrom
başlayacağının kaygısını taşıyorum. Ukrayna-Rusya işgali toz dumanı içinde Irak topraklarına girildi. Somut bir gerekçe bakıyoruz
yok. Neden girildi Irak topraklarına? Orada
hayli kapsamlı bir askeri harekat sürüyor.
Derken 24 Nisan hadisesi geldi. Bir yasa
teklifi sunuldu. Korkunç tehditler almış ve
Garo Paylan evine kapanmış durumda. Sezgin
Tanrıkulu hakkında da soruşturma başlatıl-

VİRGÜL
TÜRKİYE DÜŞMANI!
‘‘Türkiye’yi eleştiren gazetecilerle beni aynı kefeye
koydurup, o tarafa beni itmek, akılları sıra, ‘zaten
Rasıh Rumcu, zaten Rasıh Türkiye düşmanı’
diyerek eleştirilerimi anlamsızlaştırmak
istiyorlar. Meslektaşlarımı o kalıplara
sokmaya çalışmasına şiddetle karşı çıkarken,
benim o kalıplara sığmayacağımı sadece
buradakiler değil, Anadolu’dakiler de biliyor.
Boşuna uğraşmayın’’ diye yazdı Rasıh Reşat.
Sonra da lafı Afrika’nın beraat ettiği karikatür
davasında karara karşı olmasına getirdi. Kendisi
Türkiye düşmanı değilmiş… O zaman yazık ettiler
Dış Basın Birliği’nden ‘istifa ettirerek’!

ANKARA’DAKİ
MAHKEMEYE
LAFI YOK…

‘‘Anayasa’yı ihlal
etmeyi alışkanlık
haline getirdiler, ‘çatır
çatır’ ihlal ediyorlar…’’
Tufan
Erhürman (CTP)

dı.
Bunlar provokasyonlar dizisi gibi geliyor.
Gezi kararları siyasi elbette. Siyasi karar olmanın dışında bu açık bir provokasyon. İnsanları öfkelendirmek, kışkırtmak ve bu tepki
üzerinden yeni bir rüzgar üreterek ülkeyi
daha fazla faşizmin derinliklerine doğru ilerletmek. Hadise budur. Başka türlü bir izahı
yok. Masal gibi yazılmış iddianameden siz
ağırlaştırılmış müebbet üretirseniz, bu şekilde
ancak izah edilebilir.
Dolayısıyla ben son derece kaygılıyım.
Bunun arkası gelecek. Öyle görünüyor. Birtakım şeyler fitilleniyor, ateşleniyor ve sürekli
olarak yere doğru sürükleniyor ülke. İktidar
ne yapmak istiyor?
AKP, 12 Eylülcülerinin kurduğu ceberrut
seçim sistemi üzerinden tek parti iktidarı
kurdu. AB süreci başladı ve pandoranın
kutusu açıldı. İçinden Ermeni, Kürt meselesi
ve Türkiye’nin birçok halletmek istemediği… Şimdi bu iktidar, bütün o çıkanları
tekrar o kutunun içerisine koymaya çalışıyor.
Olacak iş değil. Türkiye’nin kapanmamış
yaraları var. Gezi’nin sembolize ettiği bir
şey var. Bunu cezalandırıyor rejim. Gezi’de
yargılananlar, sivil toplumun en önde gelen
temsilcileri. Her biri birer demokrasi mücadelecisi.
Kimse hayal görmesin. Bu rezalet karardan
sonra Türkiye’nin baroları, cübbelerini çıkarıp
o mahkemelerin önüne koyabilecek mi? Kaygılı olmamak mümkün değil. Ülke, hakikaten
çok daha beter bir kabusun içerisine sürükleniyor.”
(Yavuz Baydar/Ahval/Sıcak Gündem programından…)

TARİH 8 Mayıs 2022
3 Ekim Pazar sabahı gerçekleştirilecek
yürüyüşte Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik
Kıbrıs Partisi, Sol Hareket, Federal
Kıbrıs Hareketi ve Barış ve Demokrasi
Hareketi ile AKEL yer alacak…

Gözden kaçmayanlar...
YAN BASTINIZ!
Evkaf Müdürü İbrahim Benter, 2.
Selim’in Kıbrıs’ın fethi için Şeyhülislam
Ebussuud Efendi’den fetva istediğini,
Ebussuud Efendi’nin de Kıbrıs’ta
cürüm altında olan insanlar, (Türkler,
Rumlar, Ermeniler) bulunduğunu,
cürümün önlenmesi, ticaret gemilerine
ve hacca giden insanlara korsanların
dokunmaması için fetva verdiğini
söyledi. Bu durumda 1571’de Osmanlı
gelmeden Türkler vardı Benter’in
anlatmasına göre… O zaman tarihi
bundan sonra 1571’den başlatmayın!..
Madem ki evvelinden beri Türkler
olduğunu söylüyorsunuz, bugüne
kadar anlattığınız da yalandır!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Kapalı Maraş konusundaki
ihtilafta toprak ata malı olarak
Vakıflar’ın, üzerine yapılan
inşaatlar ise başka bir hukuk
meselesi… Biz hukuka uygun bir
şekilde bu açılımı yaptık…’’
Ersin Tatar

Karikatür: İsmail Kızıldoğan
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Sosyal Medya

Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

Nidai Mesutoğlu

HİÇ AKILDAN
ÇIKMIYOR Kİ

Hop, hocam, selam, ne yapıyorsun?
Aynı anda hem soru, hem selam, hem
sohbet.
Bu işler böyleleşti artık.
Ayaküstüydü uzaktan tanıdığımla konuşmamız.
Ne yapacaksın ki burası küçük memleket.
Nüfusu toprağına göre çok ama yine de
ada büyümedi ya, küçük işte.
Araba sayısı dünyalar kadar ancak.
Her köşede araba galerisi.
Adamlar internetten bakarak, Japonya’nın ucuza
düşmüş arabalarını ithal edip,
burada, birkaç parça makyajla satıyorlar.
Tatlı para olsa gerek ki
çok var.
Nerede eskiden yapılan
araba ticaretleri...
Şimdi maskaralık oldu siyasetimiz gibi.
Bir ara benzin ucuzdu diye toplu taşıma
aracına pek de ihtiyaç duyulmuyordu buralarda.
Aslında artık gerekir.
Mağusa’dasın diyelim.
Maraş’tan gidip, merkezden bir şeyler
alacaksın.
Hade git.
Asklında kolayı var.
Velesbit.
Ya da yaya.
Velesbit kültürünü yaygınlaştırmalı buralarda.
Yaşlı bir Ahmet Dayı’mız var.
Her gün rastlarım ona.
Velesbiti ile caddelerde, ara sokaklrada
dolaşır.
Bir yerden bir yere.
Yaşı seksenin üzerinde ama tek ayakla
velesbite binerek gider.
Bu, sağlık açısından da bütçe açısından
da iyi.
Ancak nerede o kültür.
O kültür öldü gitti işte çoğu değerlerimiz
gibi.
Ayaküstü konuştuğum adamla tesadüfen
karşılaştık.
Hocam, deyişi vardı.
Selamlaştık.
Elinde bank kartı ile bankaya doğru gidiyordu.
İşler iyi, dedim, kartı gözümle işaret
ederek.
İyi, dedi.
Emekliyim, hem de iki emekliliğim var.
Bir de 50 dönüm arazim, dedi.
Nasıl yani, diyecektim, durmadan devam
etti konuşmasına.
Devletimiz sağolsun, bana 50 dönüm
verdi, o dönümlerle yatırım yapıyorum.
Yatırım, derken neyi kastettiğini pek
anlayamadım.
Ama nladığım, biz ne kadar safmışız.
Her gelene, ne olduğuna bile bakmadan,
böyle 50 dönüm, 70 dönüm, 100 dönüm
dağıtmışız.
Ne içindi bu dağıtmalar?
Ne hikayelerimiz var.
Güya ekeceklerdi de tapu almayacaklardı.
Alın size tapu, alın size vatandaşlık, alın
size seçme seçilme hakkı.
Gelip de durduğumuz noktaya bakın.
TC’li Erhan gibileri hükümette ve hükümete ayar çekecek düzeyde.
Dünkü karşılaşmadan “Bu mu çıktı?”
demeyin.
Bunlar ne yazık ki Kıbrıs’ta bir yere gidemememizin sebeplerinden birisi.
Hiç akıldan çıkmıyor ki.

ANKARA ÖYLE İSTEDİ.
YDP VE DP’NİN NEFESİ
SUCUOĞLU’NUN
ENSESİNDE OLACAK

Özgür Gazete
Demorkat Parti (DP) Genel Başkanı
Fikri Ataoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu
ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı
Erhan Arıklı ile yaptıkları 3’lü toplantı
sonrası, DP ve YDP olarak ortaya koydukları bir krizin olmadığını, ortaya
koydukları ülke ekonomisinin kalkınmasıyla ilgili alınması gereken önlemler
olduğunu söyledi
Ataoğlu: DP ve YDP olarak
ekonomiyi düzeltmek için çalışma
yaptık
Cumartesi günü yapılacak güvenoyu
oylaması öncesinde Ulusal Birlik Partisi
(UBP) Meclis Grubu, 4 saat Meclis’te
bir araya geldi ve toplantı sonrasında
hükümet ortakları Turizm Bakanlığı’nda
toplandı. Ataoğlu, DP ve YDP olarak
oturup, ekonomiyi nasıl düzeltebile-

ceklerini ve ne gibi önlemler alabilecekleri hakkında bir çalışma yaptıklarını
söyleyerek, bunu Sucuoğlu ile paylaştıklarını, onun da Bakanlar Kurulu’na
bilgi verdiğini belirtti.
“DP ve YDP olarak bizim ortaya
koyduğumuz bir kriz yok”
“Belki yarın bakan arkadaşlarımızdan
zenginleştirici bilgi akışı sağlanırsa tümünü toplayıp, Cumartesi günü duyuracağız” diyen Ataoğlu, şu anda yapmış
oldukları çalışmanın mevcut krizin ortadan kalkması için olduğunu vurguladı.
DP ve YDP olarak ortaya bir kriz
koymadıklarını söyleyen Ataoğlu, “Bizim ortaya koyduğumuz, ülke ekonomisinin kalkınmasıyla ilgili alınması
gereken önlemlerdir. Onun dışında herhangi bir şey yok” dedi.

Arıklı: Keşke Erhürman hükümeti kursaydı
HK
Ulusal Birlik Partisi'nin grup toplantısı
sonrası Başbakan Faiz Sucuoğlu, DP
Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP
Genel Başkanı Erhan Arıklı, Turizm
ve Çevre Bakanlığı'nda kritik bir toplantı
gerçekleştirildi. Turizm Bakanlığı’ndaki
kritik toplantısı sonrası Başbakan Faiz
Sucuoğlu açıklama yapmadı.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise
yaptığı açıklamada hükümet partileri
arasında herhangi bir sıkıntı olmadığını
söyledi.
Arıklı, toplantıda 59 günlük hükümet

süresince neler yapıldığı ve nelerin yapılamadığını konuştuklarını ifade etti.
Erhan Arıklı, cumartesi günü ilk 100
günlük eylem planı ile ilgili hükümetin
güven oylaması almasını ardından imza
atacaklarını vurguladı istikrarsızlıktan
şikayet edilmesi ile ilgili de “Keşke
Tufan Erhürman hükümeti kursaydı”
dedi. Hükümetlerin kısa ömürlü olmasıyla ilgili sistemden şikayet eden Arıklı
başkanlık sistemine dikkat çekti.
Arıklı, mevcut rejim dahilinde sorunların çözümü için çalışılması gerektiğini ekledi.

UBP’de olağanüstü kurultay yolda
UBP'de çok sayıda milletvekili
ve hâlihazırdaki bakanların
çeşitli istişareleri sonucu UBP
Genel Başkanı ve Başbakan
Faiz Sucuoğlu’nun “istifa
etmesi” konusunda hem fikir
olduğu belirtiliyor…
Ulusal Birlik Partisi (UBP)
içinde çok sayıda milletvekili ve
hâlihazırdaki bakanların çeşitli
istişareleri sonucu UBP Genel
Başkanı ve Başbakan Dr. Faiz
Sucuoğlu’nun “istifa etmesi”
konusunda hem fikir olduğu
belirtiliyor…
(KP)
Cumartesi günü gerçekleşecek olan
meclisteki güven oylaması ile ilgili söz
konusu vekil ve bakanların "güvenoyu
vermeme" noktasına düşmemek için
Başbakana "istifa telkininde" bulundukları gelen bilgiler arasında...
Özellikle Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun Parti Meclisi (PM) toplantısında bu bağlamda Başbakana çok
net "tavsiyede" bulunduğu da ifade
ediliyor...
Öte yandna hükümet ortakları arasında hazırlanan mutabakatın varlığı
konuşulurken, bunun içeriği Türkiye
ile imzalanan mali protokoldeki önemli

maddelerin 2-3 ay içinde "ivedi" hayata
geçirilmesi "koşulu" olduğu öğrenildi.
Bu protokole dayalı olarak da mevcut
hükümetin 3 ay bir süre talep ettiği,
başarılı olduğu durumda "devamı" başarısızlık durumunda da "istifası" koşulu
olduğu konuşuluyor...
Başbakanın istifasının UBP'li vekil
ve bakanlar için hükümet içi mutabakattan daha öncelikli olduğu, söz konusu
bakan ve vekiller tarafından da ifade
ediliyor.
Kıbrıs Postası'nın ulaştığı söz konus
bakan ve vekiller başbakanın sağ duyulu
davranması gerektiği ortak görüşünü
paylaşıyor.
Ülkemiz açısından tüm bu hayati gelişmeler devam ederken; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bayram tatilinde
Londra'da olacak olması da UBP'liler
tarafından eleştiri konusu...

Faiz Sucuoğlu ne hacıya ne hocaya
yaranabildi. Erdoğan liderliğindeki Ankara’daki hükümet her zaman Sucuoğlu’na
şüpheyle baktı. Onu birçok konuda test
etti. En son imtihanı ise Hacı Sunat Atun
ile oldu.
SUCUOĞLU bu imtihana iyi hazırlanmamış olacak ki Ankara’nın şimşeklerini
üzerine çekti. Sözünü dinlemeyeN Sunat
Atun’u görevden alma pahasına hükümetin
istifasını sundu. Tatar’ın bu konuda arabulucu olması da fayda etmedi.
Ankara imzalanan protokol maddelerine
de yine uyulmayacağını dikkate alarak
yeni bir taktik geliştirdi. Şimdi hem UBP
içinde bakanlık alamayanları hem de
koalisyon ortaklarını hükümete şartlı destek vermeye ayarladı.
Türkiye’nin gözüne girmek için bu fırsatı iyi değerlendirmeye çalışan YDP ve
DP kurmayları hemen kolları bir sıvadılar.
Bu ortak davranış bile açıkça aynı merkezden idare edildiklerini göstermektedir.
Şimdi iki parti koalisyon protokolünü
imzaladıktan sonra yeni bir belge ile
Başbakan Sucuoğlu’nu protokolü uygulama konusunda içeriden de kontrol edecekler.
YDP ve DP, hükümette kalabilmek için
100 günlük bir yol haritası istiyorlar. Bu
yol haritasında Başbakan Sucuoğlu TC
ile imzalanan protokolün hayata geçmesi
için bazı adımların atılmasını şart koşuyorlar.
Meclisteki Tüm partiler artık bu kez
Erdoğan’ın işi sıkı tutuğunu ve hem “Belediyeler Reformunu” hem de “Kamu
Reformunu” yaptıracağını bilmelidirler.
Bu yolla sendikaların yıllardır kazandığı
haklar önce belediye çalışanlarının elinden,
sonra da tüm kamu görevlilerin elinden
alınmaya çalışılacak.
İmzalana protokolün halen açıklanmaması bunların bir göstergesidir. Sucuoğlu
güvenoyu almadan bunu açıklayamayacak. Hükümet ortakları bu konuda tavırlarını ortaya koydular. Protokolün yerine
getirilmesi için hükümete şantajı da yaptılar. Geriye UBP içindeki muhalifler
kalır. Onlar da Ankara’nın sözünden çıkamazlar. Hatta kraldan çok kralcı olarak,
gelecek hükümetlerde Ankara’nın kontenjanından bakan olmayı bile düşünürler.
Muhalefet ise bildiğiniz gibi. Türbinlere
oynar gibi yapacaklar. Mitingler, eylemler
yapıp tüm suçu Sucuoğlu hükümetine
atacaklar ve sözlü olarak eleştirecekler.
Gerçeği her zamanki gibi gizleyecekler.
“Birlik , mücadele dayanışma” diye
diye bugünlere geldik. Gözle görünen
tek kazancımız kapıların açılması. Kıbrıs
Cumhuriyetinden olan bireysel haklarımızı
alabilmek oldu. Bu konuda da muhalefetin
değil Dr. Ahmet An’ın AİHM’ne yaptığı
başvuru önemli bir eksen oluşturdu. Ardından Annan Planı ile toplum Barış ve
Federal Kıbrıs özlemini meydanlarda
dile getirdi.
Muhalefet ise bunun meyvelerini seçimlerde topladı. Topladı da ne oldu.
Kıbrıslılar hâlâ barış ve birleşik Kıbrıs
özlemini çekmeye devam ediyorlar.
Ankara’nın kontrolünde bir yönetim
anlayışı ile kendi kabuğumuzu kıramayız.
Bunu böyle bilmek gerekir.
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Rüzgara Karşı
Bülent Tümen
BORÇ, BORÇ, BORÇ
“Bir dostu, Nasreddin Hoca’dan biraz vadeyle
birkaç akçe borç istemiş.
-Dostum, demiş Hoca, nakdim yok, para veremem. Ama ne kadar vakit istersen o kadar vade
verebilirim!”
-Bu fıkra da nerden çıktı? dediğinizi duyar gibiyim…
Nereden çıkacak, üç gün önce internetten
yapılan resmi duyurudan…
Maliyenin ihtiyacı -belki da
maaş ödemelerindeki açığı kapamak- adına, 26 Nisan 2022’de
yine “borç” için 100 gün vadeli
Hazine Bonosu ihalesine çıkıldı:
İhale No: 202205, ISIN Kodu:
KKB050822T15, İhale Türü: Hazine Bonosu, Senet Cinsi: İskontolu, İhale Tarihi: 26.04.2022, İhraç (Valör) Tarihi:
27.04.2022, Vade Tarihi: 05.08.2022, İhale Şekli:
Çoklu Fiyat…
Merkez Bankası’nın kamuoyuna duyurusunda,
çizelge da var; o da sonuçların gerçekleşmesiyle
ilgili verileri içeriyor:
İhalenin Nominal Tutarı: 150 Milyon.- TL
Toplam Teklif Tutarı: 31 Milyon.- TL
Satılan Nominal Tutar: 26 Milyon.- TL
Faiz Oranı (%): Gerçekleşme,
Ağırlıklı Ortalama: 25,8023
En Düşük: 25,0011
En yüksek: 25,9513…
***
Bankaların istediği faiz, %26’ya yakın…
Tabidir ki, bu faiz yükünü da vergileriyle yurttaşlar ödeyecek!
Öyle anlaşılıyor ki, her kurum borcunu, yeni
borç alarak ödüyor…
Vadeler de çok kısa…
“Gelecekte ne olacak?” diyenler çoğaldı…
KKTC’de yurttaşlar, bildiğim kadarıyla vergilerini ödüyorlar…
-O kadar para nereye gidiyor, diye düşünmeden
edemiyor insan…
Öyleyken, Nazırlar Kurulu, kamu harcamalarıyla ilgili, hiçbir yeni düzenlemeye gitmiyor…
Hem borçlanıyorlar, hem da atamalar tam
gaz sürdürülüyor!
Yukarılardan başlamak üzere, tasarruf tedbirleri
adında herhangi bir uygulama yürürlüğe konulmuyor…
RHA’lar tatil günleri da, trafikte görülmekte…
“İzaz ikram” kalemlerinde herhangi bir indirim
bahse konu değil!
Yurtdışı gezileri ile KKTC’nin yurtdışındaki
“temsilciliklerinin” harcamaları da azaltılacağına,
çoğaltılıyor…
Oralarda da, “adama göre iş” yaratılarak atamalar sürüyor!
***
Böylesine fütursuzca yapılan harcamaları duyunca, Maliye’nin hem senetle borçlanıyor olması,
hem da yaptığı hiçbir harcamadan kısıntıya gitmemesi “düşündürücü” değil mi?
Servet sahibi zenginlerden, “servet vergisi”
alınmıyor; üstelik yükseköğrenim teşvik edildiğinden o işlerle ilgilenen zenginlere, hâlâ vergi
muafiyeti uygulanıyor…
Otel/turizm sektöründe de, “Teşvik var, vergi
yok!” uygulaması yürürlükten kaldırılmıyor…
İnsanın sorası geliyor:
-Önümüzde bayram var, “Eğer geleceklerse”
Türkiyeli sanatçıların, KKTC’deki otellerde yapacakları programlar gereği, kazanacakları/kazanmakta oldukları paralardan, ne kadar vergi
alındı/alınacak?
Yıllardır, bu konuda doyurucu hiçbir açıklama
yapılmadı yetkili makamlar tarafından…
Yoksa o programlar gereği kazanılan paralar,
vergi dışı veya vergi muafiyeti uygulaması dâhilinde
midir?
Ne dersiniz?
***
Önceden yazdım, bilirsiniz:
“Nasreddin Hoca yaşlanmış. Geçim sıkıntısı
da çekiyormuş… Bir hemşerisi:
-Hoca Efendi, Tanrı insanları niçin yaratmış?
diye sorunca, hiç düşünmeden:
-Yokuş çıkmak ve borç ödemek için, evladım!
demiş.” Kıbrıslı da öyle!
Gene gonuşuruk buraşda.

OSMAN KAVALA KİMDİR?
ERDOĞAN'IN TAKINTISI NEREDEN?
Balkan göçmeni tütüncü ailenin çocuğu
olarak 1957'de doğdu.
Robert Koleji mezunu; solculukla bu okulda tanıştı. İngiltere Manchester Üniversitesi
Ekonomi Bölümü'nde okudu; burada çok
eylemin öncüsü oldu.
Babasının 1982'deki ölümü üzerine şirketlerin başına geçti. Hep yenilikler peşinde
oldu. Mesela, 1980'lerde Türkiye'de meşhur
olan bilgisayar Commodore 64'ü Türkiye'ye
getirdi.
“K.V.K. Turkcell” şirketini bilmeyen yoktur. Cep telefonunun ilkini Türkiye'ye getiren
Osman Kavalı idi; ortakları Mehmet Emin
Karamehmet ve Murat Vargı'nın soy isimlerinin baş harfleriydi; K.V.K.
“Navigasyonu” da ilk getiren o oldu…
MİKES şirketini kurup, F-16 uçaklarının
koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini
aldı. Türkiye'nin ilk Yap-İşlet-Devret modeli
olan Hidro Elektrik Santrali'ni işleten Aksu
Enerji'yi kurdu.
Birleşik Yatırım Bankası ve TSB Turizm
ve Yatırım AŞ gibi birçok şirketin sahibiydi.
Keza: 1988'de Türk-Yunan İş Konseyi,
1991'de Türk-Polonya İş Konseyi kuruluşunda öncü oldu.
Bitmedi…
KIZIL MİLYARDER
Osman Kavala…
12 Eylül darbesinin en zor günlerinde
1983 yılında İletişim Yayınları'nı kurdu. On
yıl sonra bu kez Aras Yayıncılık ortakları
arasında yer aldı.
Tarih Vakfı, Diyarbakır Kültür Evi gibi
sivil toplum kuruluşlarının sponsorluğunu
yaptı.
Adı, “Kızıl Milyarder” oldu! Çünkü, solculuktan hiç vazgeçmedi. İnsan hakları ih-

Sözcü

lallerine karşı verilen mücadeleleri destekledi;
temel hak ve özgürlükleri savundu hep.
Uluslararası Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesiydi…
Osman Kavala'yı son yıllarda tartışmaların
merkezine taşıyan, Macar asıllı ABD'li iş
adamı George Soros tarafından 1984'de kurulan Açık Toplum Enstitüsü oldu. Bu kuruluş
Türkiye'deki faaliyetlerine 2001'de açtığı
temsilcilikle başladı.
Enstitüyü Türkiye'ye getiren Can Paker
(ve oğlu Kerem Paker) idi. Can Paker,
doğum günlerine gidecek kadar Soros'a yakındı.
Osman Kavala, yönetim kurulunda Can
Paker, Kerim Paker, Prof. Üstün Ergüder,
İshak Alaton, Leyla Alaton, Murat Sungur
gibi isimlerle yer aldı.
Vakıf senedinde kuruluş amacı; “insan
hakları, demokrasi ve evrensel değerlere
karşı daha duyarlı bir toplum” yaratma
hedefli projeler gerçekleştirmek ve maddi
olarak bunlara destek vermekti.
Bu konular çok tartışıldığı için uzatmayayım…
Gelelim işin temel meselesine:
FETÖ BÖLÜNMESİ
Yıl, 2007.
Açık Toplum Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Binnaz Toprak'a 12 Anadolu kentinde “mahalle baskısı” araştırması
yapma projesi verdi. Prof. Toprak ve Nedim
Şener, İrfan Bozan, Tan Morgül'den oluşan
araştırma ekibi çalışmasını bir yıl sonra
rapor haline getirdi. Raporun son bölümü
Fethullah Gülen hareketinin insanlara yaptığı
baskıya ayrılmıştı.
Vay sen misin bunu yazan; FETÖ medyası,
raporu yaylım ateşine tuttu!
Bu rapor Açık Toplum Enstitü'nü böldü:

Soner Yalçın
-Bir yanda rapora karşı çıkıp FETÖ'ye
destek veren başkan Can Paker vardı!
-Diğer yanda raporu destekleyen ve FETÖ'ye mesafeli yönetim kurulu üyesi Osman
Kavala vardı!
Bu ilk ayrışma olmayacaktı.
Yıl, 2010.
Dani Rodrik, Ergenekon-Balyoz kumpas
belgelerini gazetecilere açıklamak için Robert
Koleji'nden arkadaşı Osman Kavala'dan yardım istedi.
Osman Kavala tanıdığı gazetecileri sahibi
olduğu Cezayir Restaurant'a çağırdı. (Amberin
Zaman, Aslı Aydıntaşbaş, Soli Özel, Ahmet
İnsel, Kadri Gürsel davete katılırken, Hasan
Cemal, Şahin Alpay, Mustafa Karaalioğlu,
Eyüp Can Sağlık, İsmet Berkan, Alper Görmüş, Ali Bayramoğlu gibi isimler katılmadı!)
Bu toplantı ve Osman Kavala'nın…
Türkan Saylan'ın cenazesinde en önde
yürüyenler arasında yer alması…
FETÖ eseri 2010 Anayasa değişikliğine
“Yetmez Ama Evet” diyenlere karşı çıkması…
Odatv Davası duruşmasına iki kez gelmesi…
Militan liberalliğe hiçbir zaman onay vermemesi…
Açık Toplum Enstitüsü/Vakfı'ndaki bölünmeyi derinleştirdi. Enstitüsü/Vakıf FETÖ
bölünmesi yaşadı.
Pensilvanya'ya kadar gidip Fethullah Gülen'e bağlılığını sunan Can Paker (ve kız
kardeşi Canan Barlas, eniştesi Mehmet
Barlas) Osman Kavala'ya ateş püskürdü.
Şimdi deniyor ki:
-Ey Osman Kavala sen 15 Temmuz FETÖ
darbesini destekledin!
Ayıptır. Yazıktır. Günahtır.
Ve büyük siyasi-hukuki rezalettir…
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Günün Manisi - Emine Hür

Uğraşmaktan tad alsın
Her gün şafakla kalksın
Hayvanlarla iç içe
Bırak da köy köy kalsın

TÜRKİYE’Yİ
SARSAN 30 GÜN
Gezi Direnişi
Emre Kongar
Aykut Küçükkaya

Sosyal Medya

DÜN

Tadımlık

"Hayat ne aşk davasıdır, ne de
ekmek kavgasıdır. Hayat insan
kalabilmek mücadelesidir,
şerefinle, namusunla, onurunla..."
Che Guevara

Utancı bilerek yaşamak korkunç
Daha korkuncu da var
Utancı bilerekten yaşamak
Gördük hepsini işte, daha da görüyoruz
Edip Cansever

Nöbetçi
Eczaneler

KIBRIS TÜRK BASIN
TARİHİ BELGESELİ

Vasvi Çiftçioğlu
Son altı ay bizim için güzel bir heyecan
içinde geçti. “Kıbrıs Türk Basın Tarihi”
belgeseli üzerinde özverili bir ekiple geceli
gündüzlü çalıştık… Ve sonunda altında imzamız olmasından gurur duyduğumuz bir
iş çıktı ortaya. Belgesel pek yakında izleyiciyle buluşacak… Bu belgesel için Kıbrıs
Türk basının duayen isimleriyle onlarca röportaj yaptık. Abartısız, günlerce arşivlerde,
belki de binlerce gazete kupürü taradık.
Şimdiye kadar hiçbir yerde yayımlanmamış
belge ve bilgilere ulaştık. Kısacası Kıbrıslı
Türklerin yakın tarihine damga vuran olayların, aslını astarını inceledik.
Adada Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan
ilk gazete Ümid’den başladık, günümüze
geldik… 55 dakika diye yola çıktık lakin
yetmedi…Kimse emeğini acımayınca sonunda 90 dakikalık bir belgesel oldu…Baskılar, sansürler, gazeteci cinayetleri, basın
aracılığıyla verilen toplumsal mücadeleler,
daha neler neler… İşte bu belgesele gönülden
katkı koyanlara teşekkür etmek isterim...
Öncelikle bu belgesel projesini sıfırdan
tasarlayan, neyin nasıl yapılacağına kafa
yoran ve işin aksamadan yürümesini sağlayan, haftalarca sürecek işleri, günler içinde
tamamlayan, bant çözme ve kaba kurgu
gibi insanı delirtecek kısımlarını benim
ebisdad gibi kafasında söylenmeme rağmen
eksiksiz yapan sevgili eşim Doğuş Özokutan'a...
En yoğun günlerinde bizi kırmayıp, bu
belgeseli sunmayı kabul eden, sabaha kadar
süren çekimde performansından bir gıdım
kaybetmeden Osman Alkaş abimize… Aklımıza gelen her şeyi sorduğumuz, kafamızı
karıştıran konuları aydınlatan sevgili araştırma danışanımız Dr. Ahmet Cavit An’a…
Memleketteki neredeyse tarihi değere
sahip tüm matbaalar hurdaya satılırken,
Bozkurt’un 1960’larda kullandığı matbaa
makinelerini muhafaza eden ve bizim set

Özdeyişler

Kitap Dünyası

LEFKOŞA
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
03923301036
ECEGÜL ECZANESİ
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B
Metropol Yolu Serena Butik karşısı
Taşkınköy Lefkoşa
03922255847
İZEM ECZANESİ
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük
Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
03922280040

olarak kullanmamıza izin veren, bizi 5
yıldızlı otellerden daha iyi ağırlayan Ersen
Okman abimize ve çalışanlarına…
Bu belgeselin hareketli grafikleri ve görsel
tasarımı için gecelerce sabahlayan, kupürleri
satır satır okuyup, animasyonları öyle hazırlayan Hüseyin Doğuş Bozkurt kardeşimize…
Osman Alkaş’la yaptığımız dış çekimler
için, harika bir ışıklandırma yapan, usta kameraman Suad Suiçmez abimize…
Set tasarımı için emeğini esirgemeyen
sevgili dostumuz Hüseyin Özinal’a…

Kendi canı için bestelermiş gibi, bu belgesele müzikler besteleyen, ve benim müzikle
alakalı absürt şakalarıma gerçekten gülen
sevgili yeğenim Ahmet Güvenler’e…
Kişisel arşivlerini hiç düşünmeden bize
açan, sevgili Nafiz Bozatlı, Erten Kasımoğlu,
Bülent Fevzioğlu ve Hüseyin Çakmak abilerimize…
Araştırma ekibimizin jokerleri Emre Karahasan ve Seziş Okut’a…
Vakit ayırıp pandemi şartlarında bize röportaj vermeyi kabul eden Sami Özuslu,
Erten Kasımoğlu, Bekir Azgın, Ahmet An,
Perihan Aziz, Baydu Özkan, Kadir Kaba,
Şener Levent, Akay Cemal, Hasan Özarın,
Hüseyin Çobanoğlu, Hüseyin Çakmak, Ertan
Birinci, Süleyman Ergüçlü ve Özgül Gürkut’a…
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği adına, bu
belgeselin de parçası olduğu “MÜMKÜNDÜR” adlı AB projesini başarıyla yürüten,
sevgili Hüseyin Silman’a…
Arşiv dahil pek çok konuda yardımını aldığımız KTGB sekreteri sevgili arkadaşımız
Vedia Sergen Çağa’ya...
Son olarak belgeselin KTGB adına danışma kurulunda yer alan sevgili hocamız
Bekir Azgın, Özgül Gürkut, Efdal Keser ve
Emin Akkor’a teşekkür ederiz.

Satılık Arazi
Haspolat'ta üniversiteye yakın ana cadde üzerinde 3 evlek
1300 ayakkare arazi satılıktır.
Tel:0548 8660060

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210
DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
Alış Satış

14.72 14.84

EURO
Alış Satış

15.45

15.58

S.T.G.
Alış Satış

18.33 18.50

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

GİRNE
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market
karşı Çaprazı Girne
05338300049
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
N0:121/1 Lapta Girne
0533 858 52 08
BUĞÇE ECZANESİ
Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu,
Girne
03928150032
MAĞUSA
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance Şık Prenses ve Sebze Meyve
Sepeti yanı Çelikkaya Diş Kliniği altı
03923651338
SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY
SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt
03927142874
İSKELE
NALAN ECZANESİ
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler
İskele
03923714006
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291

Acil Telefon
Numaraları
Polis İmdat:
Yangın:
Acil Sağlık:
Yangın:
Telefon Arıza:
Sahil Güvenlik:
Meteoroloji:
Elektrik Arıza:
Polis
Lefkoşa:
Gazimağusa:
Girne:
Güzelyurt:
Lefke:

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Şener Levent davası Türkiye için neden önemli?

DUVAR
Nikolaos Stelya

Şener Levent davası, AnkaraKıbrıs hattındaki kriz nedeniyle de
önemli. Levent’in mahkum
edilmesi Ankara'dan Kıbrıs Türk
siyasetine müdahale iddialarının
yoğunlaştığı bir sürece denk
geliyor.
Farkındayım. Türkiye halklarının son
dönemde baş edeceği birçok sorun ve mesele var. Yanı başımızda oldukça çetin,
uluslararası boyutları olan büyük bir savaş
yaşanıyor. Ukrayna’daki çatışmalar hali
hazırda zor bir dönemeçte olan ülke ekonomisini yeni bir sınava tabi tutuyor. Diğer
yandan yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve par-

lamento seçimleri siyaset dünyasını hareketlendirmiş durumda. İktidara talip iki
ittifaktaki dengeler ve seçimle alâkalı, yabancı düşmanlığının popülizm ve oy avcılığı
adına körüklenmesi gibi gelişmeler hepimizi
yakından ilgilendiriyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Gezi Davası’nda açıklanan
kararlar, Kürt Meselesi eksenli gelişmeler
ve tabi ki bir türlü bitmek bitmeyen
pandemi gündemi meşgul ediyor.
Yukarıda özetlemeye çalıştığım gelişmelerin gölgesinde Ankara’da bir Kıbrıslı
gazeteci için verilen hapis cezasının Türkiye
gündeminde geniş yankı bulacağı düşüncesinde değilim. Buna rağmen, ‘Avrupa’

gazetesinin emektar yönetmeni ve gazetecisi
Şener Levent’e verilen cezanın (cezanın
ayrıntılarını okuyucular Duvar’ın önceki,
ilgili haberinde bulabilir) Türkiye’yi iki
önemli açıdan etkilediğine ve ilgilendirdiğine inanıyorum. Şener Levent Davası
bir yandan memleketimizin demokrasi açmazına yeni boyutlar katarken diğer yandan
son yıllarda kontrol dışına çıkma emareleri
gösteren Türkiye-Kıbrıs ilişkileri açısından
alarm verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.
TÜRKİYE DEMOKRASİSİ
AÇISINDAN ÖNEMİ
Şener Levent Davası Türkiye demokrasisi
(Kıbrıs özelindeki etkisinden azade olarak)

neden önemli? Aslında bu sorunun yanıtı
oldukça basit. Gezi Davasında gerek yerel
gerekse de uluslararası kamuoyunun geniş
kesimlerinin tepkisine neden olan kararların
açıklanmasına paralel bir şekilde, Ankara’da
yabancı bir ülkenin gazetesinin yöneticisi
ve gazetecisi konumundaki muhalif bir
isme, gazetede yayınlanan bir karikatür/kolaj nedeniyle hapis cezasının verildiği
bilgisi gündeme yansıdı (12 aylık hapis
cezası ilkin 10 aylık cezaya sonrasında da
para cezasına çevrildi).
Mevzu bahis karikatür/kolaj ile hem
fikir olup olmak ya da söz konusu yayını
beğenip beğenmemek bir yana, verilen
karar adalet-demokrasi ekseninde Türkiye’nin konumunun ne denli sancılı olduğuna ışık tutar mahiyette.
Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Levent
Kıbrıs’ta aynı davadan beraat etmesine
rağmen Ankara’da mahkûm edildiğine ve
Türkiye’deki duruşma boyunca savunma
hakkını kullanmadığına işaret ediyor. Hukukun temel ilkeleriyle ilgili sıkıntılı bir
durumun ortaya çıkması bir yana, Şener
Levent Davası Ankara’daki iktidarın muhalif sesler karşısında cebir unsuru içeren
opsiyonlara olan bağımlılığına yeni bir
örnek olarak karşımıza çıkıyor.
ANKARA-KIBRIS
HATTINDAKİ KRİZ
Şener Levent davası, Ankara-Kıbrıs hattındaki kriz nedeniyle de Türkiye açısından
önem arz ediyor. Levent’in mahkûm edilmesi Ankara yönünden Kıbrıs Türk siyasi
ve toplumsal yaşantısına yönelik müdahale
iddialarının yoğunlaştığı bir sürece denk
geliyor. Hatırlatalım, 2021 yılında adanın
kuzeyindeki cumhurbaşkanlığı seçimleri
şaibeli bir ortamda gerçekleşmiş ve bazı
kesimlere göre Türkiye’nin müdahalesi
sonucu iktidar değişikliği yaşanmıştı. Söz
konusu iddiaları Ankara’nın Kıbrıs Türk
siyasetinin en büyük partisinin kongresine
müdahalesi iddiaları takip etti. Ardından
gündeme Ankara’nın kuzeydeki yeni hükümetlerin içişlerine müdahale ettiği yönündeki bilgiler gündeme yansıdı. Tüm
bu gelişmeler muhalif Kıbrıslı Türklerin
Türkiye’den sınır dışı edilmeye başlandığı
bir sürece denk geldi.
Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi Ankara
2017’den sonra, Kıbrıs Türk toplumunun
genelinin rızasını almadan Kıbrıs Sorununda iki devletli çözümü yeniden lanse
etmeye başladı. Söz konusu ‘çözüm’ önerisi
uluslararası arenada karşılık bulmazken
Kıbrıslı Türklerin acil sorunlarına da yanıt
vermekten uzak kaldı. Şener Levent Davası
bu gelişmelerin gölgesinde, en hafif tabirle
daha da ‘çetrefilleşen’ Ankara-Lefkoşa
ilişkilerini daha da geren bir gelişme olarak
modern tarihteki yerini almış oldu.
Toparlayacak olursak, Şener Levent Davası havuz medyası retoriğinden bunalan,
otoriter muhafazakâr paradigma karşısında
sesini çıkartan, 1876 yılından beri bir türlü
tamamlanamayan meşrutiyet özlemi içerisinde olan Türkiye’nin aydın, demokrat,
hoşgörülü ve ‘güzel’ insanları açısından
yerelde demokrasi, geneldeyse TürkiyeKıbrıs ilişkileri açısından ‘alarm zili’ vazifesi görüyor. Bu bakımdan, görüşlerine
katılıp katılmamızdan bağımsız olarak
(yazarın kendisi birçok konuda Levent’ten
farklı düşünmekte) bugün Levent’in yanında durmak, bir şehir parkında ‘yitirdiklerimizin’, Berkin Elvan’ın acısıyla
Gezi’yi hatırlamak ve demokrasiyle buluşacak Türkiye Cumhuriyeti utkusu kadar
kıymetli bir vazife olarak karşımızda duruyor.

29 Nisan 2022 Cuma_Layout 1 28.04.2022 23:34 Page 14

14

x

29 Nisan 2022 Cuma

29 Nisan 2022 Cuma_Layout 1 28.04.2022 23:34 Page 15

15

29 Nisan 2022 Cuma
PETRİDİS: “KIBRIS SİBER
GÜVENLİKTE İLETİŞİM
KÖPÜSÜ”

Rum Savunma Bakanı Haralambos
Petridis, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu, Arap
Körfezi ve Avrupa arasında siber güvenlik
alanında iletişim köprüsü olarak faaliyet
gösterdiğini söyledi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre
Petridis, siber güvenlikle ilgili dün
düzenlenen bir seminerde yaptığı
konuşmada, Ada’nın stratejik
konumundan ötürü siber güvenlikte köprü
görevi gördüğünü ve farklı sektörlerde de
eylemde olacağını kaydederek,
düzenlenen seminerin güvenlik ve
savunma alanı için önem taşıdığına işaret
etti.
Gazete, İletişim Komiseri Yorgos
Mihailidis’in yaptığı konuşmada ise,
Güney Kıbrıs’ın siber güvenlik ve eğitim
alanında bölgesel kavşak olarak rol
oynadığını ve Avrupa Güvenlik ve
Savunma Koleji’nin ilk ortaklarından biri
olarak, bu alanda 4 seminer
düzenlediklerini söylediğini yazdı.
Haberde Mihailidis’in, hedefin Güney
Kıbrıs’ın siber güvenlik alanında bölgesel
eğitim merkezi haline getirilmesi olduğunu
kaydettiği belirtildi.

GÜNEY KIBRIS’TA
YASADIŞI OLARAK İKAMET
EDEN PAKİSTANLILAR
ÜLKELERİNE İADE EDİLDİ

Güney Kıbrıs’ta yasadışı olarak ikamet
eden Pakistanlıların Salı günü, Güney
Kıbrıs-Almanya ortak operasyonu ve
FRONTEX’in katkılarıyla ülkelerine iade
edildikleri bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum İçişleri
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,
İçişleri Bakanlığı ve Muhaceret Dairesi
işbirliğinde, Güney Kıbrıs’ın Pakistan’a
yönelik ilk ortak operasyona iştirak ettiğini
ve az sayıda Pakistanlının ülkesine iade
edildiğini yazdı. Haberde, bu katılımın,
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in Alman
mevkidaşı Nancy Faeser ile son
görüşmesinde varılan mutabakat
çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

AVRUPA KOMİSYONUNDAN
ESKİ ESERLERİN
KORUNMASIYLA İLGİLİ
AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu’nun, Rum AP
milletvekili Kostas Mavridis’in
müdahalesine, AB pilot programı
tarafından bakımı yapılacak bir sonraki
yerin “Lefkoşa’daki Venedik Surları”
olacağı güvencesiyle yanıt verdiği ifade
edildi.
Mavridis’in Avrupa Komisyonu’na yazılı bir
müdahalede bulunarak, Komisyon’u,
Lefkoşa’nın Kuzeyi’ndeki “Venedik
Surlarının” bir kısmının yıkılması
konusunda bilgilendirdiğini yazan
Fileleftheros gazetesi, Mavridis’in, yazılı
müdahalesinde, KKTC’deki anıtların temel
bakımı ve korunması konusunu yeniden
gündeme getirdiğini belirtti.
Mavridis’in “Venedik Surlarının”
korunması ve bakımının güvenceye
alınması konusunda, Komisyon’un
faaliyetleri hakkında bilgilendirilmek
istediğini kaydeden gazete, Komisyon’un
ise Mavridis’e yanıtında, Lefkoşa’nın
Kuzey’indeki “Venedik Surlarının” bir
kısmının çökmesinin ardından yapılması
acil olan çalışmalar ve surların
güçlendirilmesi için hali hazırda 580 bin
Euro tahsis edildiğini ifade ettiğini iletti.
Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen
yetkili AB komiseri ise, restore edilmiş
kültürel alanların bakımının öncelik teşkil
ettiğini ekledi.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ
4 BUÇUK YAŞINDAKİ KIZ
ÇOCUĞU ETİYOLOJİSİ
BİLİNMEYEN HEPATİT
VAKASI

Güney Kıbrıs’taki 4 buçuk yaşındaki kız
çocuğunun, etiyolojisi bilinmeyen akut
hepatit vakası olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ilk olarak
İngiltere’de, daha sonra 11 ülkeye yayılan
ve küresel salgın endişesine sebep olan
gizemli hepatit virüse bağlı olarak, 4 buçuk
yaşındaki kız çocuğunun hepatit
semptomlarıyla Makarios Hastanesi’ne
başvurması üzerine Makarios Hastanesi
yetkililerinin Avrupa’nın ilgili birimlerine
bilgi verdiğini yazdı. Habere göre,
Makarios Hastanesi Pediatri Bölümü
Müdürü Avraam İlias konu hakkında
yaptığı açıklamada 4 buçuk yaşındaki kız
çocuğunun durumunun, Avrupa ağına
rapor ettiğini belirtti.

HER YER TAKSİM,
HER YER DİRENİŞ!
2013 yılının Haziran ayında Ankara’da
yaşıyordum. Gezi direnişi vardı Taksim’de.
Ben de birkaç saatliğine de olsa orada
olmalıydım. Kalktım gittim. Gururla gittim.
İyi ki de gitmişim. O havayı solumak,
o dayanışmayı yaşamak iyi gelmişti.
Başbakan Erdoğan’ın “üç-beş çapulcu”
dediği o güzel insanların arasında olmak
çok iyi gelmişti.
Zaten gitmemiş olsaydım bugün, bu
kara gün... Üzüntüm çok daha fazla olurdu.
Evet kara bir gün. Kapkara bir gün.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dün
açıkladığı kararla tarihin en lanetlenecek
sayfalarında yerini buldu.
Ağırlaştırılmış müebbet! Çüş artık. Türk
ceza kanunlarında bundan ağırı yok. İdam
cezası olsaydı idama mahkum edilecekti
bugün ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılanlar.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yıldız Mahkemesiyle birlikte anılacak artık.
Hani bugünkü iktidarın ayılıp bayıldığı
2. Abdülhamit’in ikamet ettiği Yıldız Sarayının bahçesinde kurduğu mahkeme.
Hatırlayalım. 30 Mayıs 1876’da Abdülaziz tahttan indirilip Feriye Sarayına
“hapsedilir”. 4 gün sonra bilekleri kesilmiş
olarak ölü bulunur. Çok sayıda yerli ve
yabancı hekim ölüm nedeninin intihar
olduğu yönünde rapor düzenlerler.
Olaydan beş yıl sonra, 2. Abdülhamit’in
emriyle ve yeni görgü tanıklarının ortaya
çıktığı gerekçesiyle Abdülaziz’in ölümünde parmağı olduğu iddia edilen kişilerin yargılanmasına karar verilir.

Gazete pencere

Sanıkların başında Osmanlı’nın yetiştirdiği en büyük devlet adamları arasında
yer alan Mithat Paşa da vardır.
Yıldız Mahkemesi savcıyı, sanık ve
sözde tanıkları dinledikten sonra, aralarında Mithat Paşa’nın da bulunduğu dokuz
kişiyi idama, bir-iki kişiyi de hapis cezasına mahkum eder.
Karar temyize gider. Temyiz kurulu
cezaların hafifletilmesi yönünde oy kullanır. 2. Abdülhamit idam cezalarını Taif’te
çekilmek üzere müebbet hapse çevirir.
Mithat Paşa Taif’te muhafızları tarafından boğularak öldürülür.
Ve o yıldız Mahkemesi bu milletin vicdanında mahkum olur.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
tarihe geçen hukuk cinayetlerinin failleri
arasında yerini aldı. Yıldız Mahkemesinin
yanında.
Dünyanın güneş etrafında döndüğünü
söylediği için Galileo Galilei’yi mahkum
eden mahkeme de orada...
Dreyfus’ü mahkum eden Fransız genelkurmay mahkemesi de.
Nesimi’nin derisini yüzenler de.
Gezi davası hukuki bir yargılama değildi. Öyle bir iddiası da olmadı zaten.
İktidarın sopaya dönüştürdüğü yargı buydu
işte.
İktidar, baskıyı, şiddeti artırarak, insanları sindirerek koltuğu korumak amacında.
Toplumsal muhalefeti sindirmek, susturmak amacında.
Burada Osman Kavala’ya, Mücella Yapıcı’ya, dostum Hakan Altınay’a seslenmek istiyorum.

Kaya Türkmen

Ayşe Pınar Alabora’ya, Can Dündar’a,
Çiğdem Mater’e, Gökçe Yılmaz’a, Handan
Meltam Arıkan’a, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’ya, İnanç Emekçi’ye, Mehmet
Ali Alabora’ya, Mine Özerden’e, Şerafettin
Can Atalay’a, Tayfun Kahraman’a, Yiğit
Aksakoğlu’ya, Yiğit Ali Ekmekçi’ye...
Sizler bu milletin yüz akısınız. Sizler
bu milletin en güzel fertlerisiniz. Ve iyi
ki varsınız.
Sizin adlarınız hep anılacak. İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesinin hakimleri
ise çocuklarının yüzüne bakamayacaklar.
“Neden?” diye soranlara verilecek cevap
bulamayacaklar.
Ve bugün bir sorumluluğumuz daha
oldu: Bizim adımıza zindana tıkılan arkadaşlarımızın kurtarılması için çalışacağız.
Kimimiz yazacağız, çizeceğiz. Kimimiz
şarkı söyleyeceğiz. Kimimiz sokağa döküleceğiz.
Yeter diyeceğiz. Yeter artık!
İktidar, mahkemelerine aldırdığı bu kararlarla “Sıkıysa hadi çıkın sokağa bakalım” diyor.
“Bu tek adam rejimi öyle kolay kolay
bitmeyecek” diyor. Normal yollardan seçimi kazanamayabilirim diyor. Ama diyor,
“Üsküdar” diyor, “at” diyor.
Bilmiyor ki... Bu daha başlangıç, mücadeleye devam.
Çıkacağız sokağa. Mücadeleye devam
edeceğiz.
Ve ben hep orada olacağım.
Ahdım olsun...

DİKO MECLİS GRUP
SÖZCÜSÜ LEONİDU’YA
TÜRKİYE’YE GİRİŞ VİZESİ
VERİLMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
DİKO Meclis Grup Sözcüsü Panikos
Leonidu’ya Türkiye’ye giriş vizesi verilmediği
iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, DİKO’dan yapılan
açıklamaya dayanarak, Leonidu’nun, Fener
Rum Patrikhanesi’nde yapılacak olan, 57
içeriği ve 10 yılda bir üretilmesiyle Ortodoks
dünyası için sembolik bir öneme sahip
kutsal yağ Miron ayinine davet edildiğini,
fakat Türk makamlarının Leonidu’ya,
herhangi bir sebep göstermeksizin vize
vermediğini öne sürdü.
Habere göre açıklamada, “Türkiye’nin bir kez
daha, özellikle din ve ifade özgürlüğü
konularındaki uzlaşmaz ve katı tavrını gözler
önüne serdiği” savunuldu.

“KIBRIS SORUNU ŞU ANDA
BM’Yİ MEŞGUL EDEN BİR
KONU DEĞİL”
Kıbrıs sorununun şu anda Birleşmiş
Milletler’i (BM) meşgul eden bir konu
olmadığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorununu
Geride Bıraktılar” başlıklı haberinde BM
Genel Sekreter Sözcü Vekili Ferhan Haq’ın,
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile TC
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
görüşmesi hakkında açıklamalarda
bulunurken Kıbrıs sorununa ilişkin soruyu
da yanıtladığını yazdı.
Gazete BM Genel Sekreter Sözcü Vekili
Ferhan Haq’ın açıklamalarına atıfta
bulunarak Kıbrıs sorununun şu anda BM’yi
“yakan” bir konu olmadığını belirtti.
Habere göre BM Genel Sekreter Sözcü Vekili
Ferhan Haq Kıbrıs sorununa ilişkin soru
üzerine “BM’nin Kıbrıs sorununda çözüm
sağlanması için müdahil taraflarla çalıştığı”
şeklindeki bilindik görüşü yineledi.
Haq, “Guterres ile Erdoğan arasında yapılan
görüşmede, Guterres’in bir başka işgalci
ülke olan Rusya’ya ziyaret ettiği bir anda,
BM’nin, Kıbrıs’ı 1974’ten beri Kıbrıs’ı işgal
edenin Türkiye olduğunu, Türkiye’deki
muhatabına iletip iletmeyeceği” şeklindeki
bir soru üzerine, Guterres ile Erdoğan
arasındaki görüşmenin ayrıntıları konusunda
açıklama yaptıklarını ifade etti.
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Barcelona Camp nou'dan taşınıyor
Barcelona, Haziran ayında başlayacak yeniden
geliştirme çalışmaları ile bir sezon için Camp
nou'yu terk etmeye hazırlanıyor.Barselona
Belediye meclisi, Stadı'nın yenilenmesi için
gerekli inşaat ruhsatı verdi. Önümüzdeki
Haziran ayında başlamsı planlanan çalışmalarla
Katalan kulübü, gelecek sezon maçlarını
Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Sertoğlu: Bağcıl bir
evrak yüzünden küme
düşürüldü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)
Başkanı Hasan Sertoğlu açıklama yaptı.
Sertoğlu'nun açıklaması şöyle.: "Dün akşam
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulu’nun almış olduğu Bostancı Bağcıl
SK’nın küme düşürülmesi olayının Mormenekşe GBSK’nın şikayeti üzerine Disiplin
Kurulu’na sevki yapılan Miracle Değirmenlik
SK karşılaşması ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. O karşılaşma şikayet üzerine
Disiplin Kurulu’na aktarılmış oradan da
polise intikal etmiştir. Bu konudaki nihai
kararı polis soruşturması sonrasında Disiplin
Kurulu tarafından verilecektir. Dün akşamki
karar herhangi bir şikayet üzerine değil tamamen KTFF çalışanının tespit ettiği başka
bir evrakla ilgili alınmıştır. Bu alınan karar
neticesinde ilgili kulüp direkt olarak küme
düşürülmüş, kulüp yetkililerinin de disipline
sevki gerçekleştirilecektir. Bostancı Bağcıl
SK’nın bundan önce oynadığı maçlarla ilgili
herhangi bir işlem yapılması söz konusu
değildir. Bu konuda örnek olarak İtalya
Serie A Ligi’nde 2005-2006 sezonunda şampiyon olan Juventus şampiyon olmasına
rağmen küme düşürülmüş ancak oynadığı
maçlarda kazandığı puanlar rakiplere verilmemiştir ve puan durumu bu şekilde oluşmuştur. Bu karar tamamen idari bir karar
olup dünyada birçok örneği bulunmaktadır."

Futbolda 29.hafta
bugün başlıyor
(Tüm maçlar SaaT 17.00’de)
Bugün
aKSa Süper lig
göçmenköy – Yenicami
(utku Hamamcıoğlu)
Cihangir – girne H. evi
(Hakan ünal)
gönyeli – Binatlı (Ferhat Tuna)
merit a. Yeşilova – mesarya
(Şakir azizoğlu)
aKSa BirinCi lig
görneç – düzkaya (Burak mandıralı)
çanakkale – gençler Birliği
(ismail ercan)
30 niSan CumarTeSi
aKSa Süper lig
Hamitköy – mağusa T. gücü
(Serhan Şimşek)
doğan T. Birliği – Türk Ocağı
(evren Karademir)
Yonpaş dumlupınar – K. Kaymaklı
(Turgay misk)
Baf ü. Yurdu – lefke (emre Öztaşlı)
aKSa BirinCi lig
CB gençlik gücü – Yalova
(Hüseyin eyyüpler)
Yeniboğaziçi – mormenekşe
(Osman Özpaşa)
Karşıyaka – maraş (Fehim dayı)
SFC dörtyol – incirli (Berkay uygun)
esentepe – miracle değirmenlik
(Kerem eran)
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Saha kapama cezası
sadece Kaymaklı’ya

nKupa yarı final rövanş
maçlarında çıkan olayları
değerlendiren KTFF Disiplin
Kurulu takımlara toplamda 36 Bin
TL para cezası verirken sadece
Kaymaklı’ya 1 maç saha kapama
cezası verdi. Değerlendirmelerde
Kaymaklı taraftarlarının stada alkol
tesiri altında girdikleri de ifade
edildi.
nYenicami-MTG maçında daha
şiddetli olaylar yaşanmasına
rağmen bu maçta da çok sayıda
taraftarın alkol tesiri altında saha
girmeleri dikkate alınmadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin
Kurulu, Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı
final rövanş maçlarında çıkan olaylarla
ilgili aldığı kararları açıkladı. Kurul olaylarda Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı,
Yenicami ve Mağusa Türk Gücü’ne toplamda 36 bin Türk Lirası para cezası ve 1
maç saha kapama cezası verdi. Değerlendirmelerde Kaymaklı taraftarlarının stada
alkol tesiri altında girdikleri de ifade edildi.
Yenicami-MTG maçında daha şiddetli olaylar yaşanmasına rağmen bu maçta da çok
sayıda taraftarın alkol tesiri altında saha
gelmeleri dikkate alınmadı.
Yenicami – Mağusa Türk Gücü
Kurul, Yenicami ile Mağusa Türk Gücü
ve Doğan Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı
arasında oynanan Nicosia Group Kıbrıs
Kupası yarı final rövanş maçlarında yaşanan
saha olayları ile ilgili kararlarını da açıkladı.
Atatürk Stadı’nda oynanan YenicamiK –
Mağusa Türk Gücü Nicosia Group Kıbrıs
Kupası müsabakasında, Yenicami ile Ma-

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

ğusa Türk Gücü taraftarları arasında karşılıklı olarak meydana gelen olaylar ile
çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile her
iki kulüp Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.Düzenlenmiş olan raporlar ve görüntüleri inceleyen kurul, her iki kulübün
de taraftarlarının neden olduğu saha olayları
neticesinde, Disiplin Talimatı’na aykırı
davrandıklarına bulgu yaptı. Olaylara ilişkin
yapılan incelemelerin, yanı sıra, Yenicami
Başkanı Ali Özmen Safa ve Avukatının da
sözlü savunmalarını dinlenerek değerlendirmede bulunuldu.Sevk konu her iki kulüp
taraftarlarının karşılıklı olarak küfür ettiği,
karşılıklı pet su şişe attıklarını tespit etmiş
edilirken, izlenen görüntülerden Mağusa
Türk Gücü taraftarlarının daha fazla olaylar
içerisinde bulunduğu, rakip takım tribünlere
yönelik saldırgan ve tahrikkar hareketlerde
bulunduklarını tespit edildi.Kurul bu çerçevede Yenicami’ye 5 bin Türk Lirası,
Mağusa Türk Gücü’ne 15 bin Türk Lirası
para cezası verdi.
Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı
Mete Adanır Stadı’nda oynanan Doğan
Türk Birliği - Küçük Kaymaklı, Türk Nicosia Group Kıbrıs Kupası müsabakasında,
her iki takım taraftarlarının karşılıklı olarak
meydana getirdiği saha olayları ve çirkin
ve kötü tezahüratları kurul tarafından değerlendirildi.Meydana gelen saha olayları
ile ilgili düzenlenen raporları ve görüntüleri
inceldikten sonra, her iki kulübün de, taraftarlarının meydana getirdiği saha olayları
ve çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile
Disiplin Talimatına aykırı davrandıklarına
bulgu yapıldı. Konu ile ilgili Doğan Türk
Birliği Başkanı Bayar Piskobulu sözlü savunma ve beyanlarını dinledikten sonra

Genel Yayın Yönetmeni
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Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri

Küçük Kaymaklı taraftarlarının, alkol tesiri
altında sahaya geldikleri, maç esnasında
müteaddit kez rakip takım tribününe ve
basına yönelik teneke şişe attıkları basının
bu nedenle görevini yapamadığı, keza
birçok kez rakip takım tribünlerine saldırı
girişiminde bulundukları, güvenlik kuvvetlerini defa kez zor durumda bıraktıklarını
tespit edildi. Bu çerçevede kurul, Küçük
Kaymaklı’ya 1 maç saha kapama cezası
ile birlikte 10 bin Türk Lirası para cezası
verdi. Doğan Türk Birliği’ne ise 6 bin
Türk Lirası para cezası verildi.
Hakemin boğazını sıktı,
7 maç ceza aldı
Mormenekşe ile Görneç arasında oynanan
AKSA A2 1. Lig maçında hakemin verdiği
faul kararına tepki vermesi üzerine, ihtar
ile uyarıldığı ve bu karara sinirlenerek hakemin boğazını sıktığı keza hakaret ve küfürlerde bulunduğu raporlardan tespit edilen
Mormenekşe futbolcusu Çağan Çelikoğlu’na 7 maç ceza verildi.
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN
CEZALARI
Oğulcan Balcı (Gönyeli)3 Maç
Can Pakin (Türk Ocağı)3 Maç
Nahit Çavuşoğlu (İncirli)1 Maç
Ramazan Berkan Salık (Karşıyaka)1
Maç
Nikita Konevin (L. Gençler Birliği)1
Maç
Turan Satılmış (Yalova )3 Maç
Aydın Gül (Yalova)3 Maç
Doğan Alp Arıkan (Yeniboğaziçi)1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR,
YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Ahmet Sakallı (Hamitköy )1 Maç
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